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El Reial Decret 2/2021 pel qual s’aprova el nou Reglament 

tant a la carta encàrrec com en el mateix in�orme i, com a mínim, ha de 

cions necessàries per a l’aplicació e�ectiva de la normativa 

d’auditoria incorpora al nostre ordenament jurídic les disposi-

Llei 22/2015 d’auditoria de comptes, i que va permetre dispo-

sar d’un marc normatiu susceptible d’aplicar de manera efcaç  

i íntegra per contribuir a assegurar la qualitat de les auditories.

El Reial decret 1/2021, de 12 de gener, pel qual es modifquen el PGC aprovat pel RD 1514/2007, 

de 16 de novembre; el PGC pimes aprovat pel RD 1515/2007, de 16 de novembre; les NOFCA 

aprovades pel RD 1159/2010, de 17 de setembre, i les normes d’adaptació del PGC a les entitats 

sense fns lucratius aprovades pel RD 1491/2011, de 24 d’octubre, incorpora al dret comptable 

espanyol aquells criteris establerts en les NIIF-UE 9 i 15, en relació amb el registre i la valoració dels 

puguin resultar més útils i adequats per als usuaris dels comptes anuals individuals.

El Next Generation EU (NGEU) és el major paquet d’estímul econòmic de la histò-

ria, amb 750.000 milions d’euros. No són uns �ons de rescat per als països ni per 

salvar les empreses, sinó uns �ons d’inversió de mitjà i llarg termini destinats a la 

i un repte del qual depenen el seu prestigi i la seva imatge. Des de l’aprovació del 

empreses més a�ectats per la crisi, alimentades per l’escassa in�ormació propor-

cionada per les autoritats públiques estatals i per la gran con�usió existent. 

hauran d’incloure en l’in�orme de gestió consolidat l’EINF, tenint en compte 

una reducció dels límits d’algun dels seus requisits. La Llei 11/2018 va exigir 

que l’EINF sigui verifcat per un prestador independent de serveis de verifca-

contemplar el contingut requerit per la normativa mercantil atenent a l’anàlisi 

de materialitat realitzada per l’entitat.

trans�ormació, la re�orma i la reconstrucció econòmica. Per a Espanya, amb 140.000 

milions d’euros, és una gran oportunitat per a la trans�ormació del model econòmic, 

A partir de l’1 de gener del 2021, les societats que �acin comptes consolidats 

comunitària que va ser transposada a Espanya mitjançant la 

Principals novetats del nou 
Reglament d’auditoria

La re�orma del Pla General de Comptabilitat  
i la seva adaptació a les NIIF 9 i 15

Next Generation EU: grans expectatives 

La verifcació de l’In�orme de l’Estat 
d’In�ormació no Financera 

NGEU s’han creat moltes expectatives, especialment per part dels sectors i les 

ció. L’abast de la verifcació de l’EINF haurà de restar clarament identifcat 

“instruments fnancers” i dels “ingressos ordinaris procedents de contractes amb clients”, que 
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empresarial, i destaca la con�usió existent 

entre els diversos agents econòmics.

A partir de l’1 de gener de 2021, les soci- 

hauran d’incloure l’EINF en el seu in�orme 

el context actual de crisi econòmica de-

rivada de la pandèmia, que va entrar en 

vigor el 13 de març de 2021.

de serveis de veri�cació.

ni�est la importància de tenir un marc nor-

matiu que pugui garantir la qualitat de les 

“Com millorar la qualitat de vida dels ciuta-

rat per Economistes pel Benestar. 

els criteris de reconeixement i valoració de 

les vendes i la prestació de serveis, mitjan-

çant un procés seqüencial de cinc etapes. 

�nancers, i estableix un model comptable 

de cobertures més fexible i alineat amb la 

gestió de riscos per part de les entitats.

evitar el malbaratament d’aliments. A Ca-

documents importants: la Llei 3/2020, de 

i el malbaratament alimentaris (DOGC del 

L’article apro�undeix en els �ons Next Ge- 13.3.2020), i el Pla estratègic de l’alimen-

presentat el 21 de desembre.

i les elevades expectatives que han creat 

Analitzarem les novetats en matèria con-

promoure la sostenibilitat d’empreses en de gestió consolidat, tenint en compte una 

missió al març arran d’un document elabo-

econòmic de la història, des d’una vessant 

quisits. La Llei 11/2018 va exigir que l’EINF 

auditories de manera que aquestes puguin 

sigui veri�cat per un prestador independent 

El nou Reglament d auditoria posa de ma-

acomplir amb la seva �unció d’interès públic. 

dans de Catalunya?”, organitzat per la Co-

Simpli�ca la classi�cació dels actius i passius 

l’11 de març, de p revenció de les pèrdues 

4
11

5-7

8-9

10

Novetats en l’àmbit 
concursal: Reial Decret 
Llei 5/2021 La verifcació de l’In�orme 

de l’Estat d’In�ormació 
no Financera

Principals novetats del  
nou Reglament d’auditoria

Com millorar la qualitat  
de vida dels ciutadans  
de Catalunya?

La re�orma del Pla General 
de Comptabilitat i la seva 
adaptació a les NIIF 9 i 15

El malbaratament  
d’aliments a Catalunya

Next Generation EU:  
grans expectatives 

etats que �ormulen comptes consolidats 

reducció dels límits d’algun dels seus re-

12

13

Noticiari jurídic 

Comissió d’Economia 
Agroalimentària

Comissió d’Economia de la Salut
L’autor exposa el contingut del webinar 

L’autor planteja com reduir les pèrdues i 

neration EU 2021-2023, el major estímul 

La re�orma comptable 2021 sistematitza 

talunya, l’a yn  2020, han vist la llum dos 

cursal introduïdes pel Reial Decret Llei 

5/2021 de mesures extraordinàries de 

tació de Catalunya 2021-2026 (PEAC), 
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18
El previsible drama de  
les agències de viatges
Comissió Mercantil, Concursal 
i d’Experts Judicials
Amb la regulació actual, es corre el risc que 
les agències de viatges desapareguin tal com 
es coneixen. Un sector que ocupa més de 
65.000 empleats, genera més de 20.000 
milions, amb un potent know-how i un alt 
nivell d’especialització. Una millor legislació 
permetria el manteniment d’aquesta impor-
tant indústria.
 

19
EconomistesBAN  
colidera quatre rondes  
de finançament el 2020
Comissió d’Economia Financera 
/ EconomistesBAN 
EconomistesBAN colidera quatre rondes 
de finançament el 2020, seguint, així, el 
seu compromís amb l’ecosistema empre-
nedor i continuant la seva tasca de con-
tribuir activament a la promoció efectiva 
de l’activitat econòmica, facilitant la cana-
lització d’inversió cap a projectes empre-
nedors que facilitin riquesa per al territori.

20
Preparant-nos per a la 
sortida del túnel
Comissió d’Economia 
del Turisme 
Les estadístiques turístiques correspo-
nents al 2020 certifiquen una caiguda de 
l’activitat turística propera al 75%. Malgrat 
que les dades continuaran essent molt 
dolentes durant el primer semestre, l’evo-
lució de la vacunació pot capgirar aques-
ta situació i permetre el retorn a la nor-
malitat al cap de pocs mesos.

21
Optimisme compulsiu, 
oportunitats per seguir 
avançant
Comissió d’Economia 
del Coneixement i Innovació
El 2021 és un any d’oportunitats que per-
metrà a les persones connectar diversos 
inputs per crear noves solucions o millorar 
les existents. L’optimisme compulsiu serà 
clau per aconseguir que cap de nosaltres 
senti que ha d’abandonar. El canvi de para-
digma que vivim suposa una gran quantitat 
de novetats que, canalitzades de la millor 
manera, ajudaran a crear el nostre futur.

22
El llarg camí del Brexit
Comissió d’Economia 
Internacional i UE
Es detalla tot el procés que ha seguit al re-
ferèndum del Brexit, fent èmfasi en les con-
seqüències polítiques, econòmiques i soci-
als. També la finalitat i l’abast dels acords 
entre la UE i el Regne Unit per a la gestió del 
Brexit i el que se’n deriva, així com els fets 
més recents, i s’apunta que la pandèmia 
encara ha complicat més la relació entre el 
Regne Unit i la UE.

23
Comerç i distribució 
urbana de mercaderies
Comissió de Retail
Les transformacions en el retail accelerades 
per la COVID impacten en el teixit comerci-
al urbà, la mobilitat i, eventualment, en el 
model de les ciutats i en la seva base eco-
nòmica. L’aportació des de l’economia és 
necessària per afrontar objectivament reptes 
com les externalitats del comerç electrònic 
B&C, l’establiment d’un level playing field per 
a tots els actors on-line i off-line, el manteni-
ment del teixit econòmic urbà o la consis-
tència i sostenibilitat econòmica de les polí-
tiques públiques en mobilitat urbana i, en 
particular, la regulació de la distribució urba-
na de mercaderies (DUM).

14
Els Objectius de 
Desenvolupament 
Sostenible com a 
oportunitat per sortir de la 
crisi de la COVID-19
Comissió d’Economia 
i Sostenibilitat
Les empreses són clau per aproximar-nos 
als Objectius de Desenvolupament Soste-
nible. La crisi de la COVID-19 ha obligat les 
companyies a dur a terme una sèrie de 
reformes i adaptacions que suposen l’opor-
tunitat perfecta per introduir les pràctiques 
dels ODS en el seu dia a dia.

15
El fenomen de la 
intraemprenedoria
Comissió d’Emprenedoria  
i Creació d’Empresa
Els casos de Nespresso i Kodak responen 
al que es coneix com intraemprenedoria: la 
creació d’una empresa dins una altra em-
presa més gran. Segons l’Observatori Global 
d’Emprenedoria, es calcula que si la taxa 
d’activitat emprenedora (TEA) el 2019 esta-
va al voltant del 6,1%, respecte al total de 
població d’entre 18 i 64, anys, l’activitat in-
traemprenedora pot estar al voltant de l’1,7%.

16-17
Mesures extraordinàries de 
suport a la solvència 
empresarial en resposta a 
la pandèmia de la COVID-19
Comissió d’Assessors Fiscals 
S’ha publicat el RD-Llei 5/2021, de mesu-
res extraordinàries de suport a la solvència 
empresarial, amb motiu de la pandèmia 
de la COVID-19. En comentem els aspec-
tes més destacats, així com les mesures 
tributaries que es recullen en l’articulat del 
RD-Llei. 
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Noticiari jurídic

E
l 13 de març de 2021 va entrar en 

ció de societats de capital i declaració de 

un acord extrajudicial de pagaments o de 

es presentin des del 14 de març de 2020 

vigor el Reial Decret Llei 5/2021 de 

en estat d’insolvència no tenia el deure de 

declaracions de concurs o l’obertura de la 

Es fexibilitzen els incidents de reintegració 

concursal per dues vegades sense èxit es 

En el cas del concurs voluntari, si el deutor 

mesures extraordinàries de suport a 

tenibilitat d’empreses en el context actual de la Llei Concursal), per �omentar la negociació 

crisi econòmica derivada de la pandèmia. necessària la celebració de vista.

En aquest article s’analitzaran les novetats en 

matèria concursal introduïdes a la seva dispo-

sició �nal 7a, que perllonga la vigència d’algu- de 2021.

béns perdin el seu valor pel retard en la tra-

�acció dels crèdits als creditors.

l’àmbit de l’Administració de Justícia.

d’acord extrajudicial de pagaments, es pre- Encara que al Pla de liquidació aprovat judici-

Les modi�cacions estan encaminades prin-

processos concursals i a implantar millores El termini de vigència s’amplia �ns al 30 de sense necessitat de modi�car el Pla ni de sol-

en el procés per �er-lo més àgil. setembre de 2021. licitar l’autorització expressa del jutge del con-

al 31 de desembre de 2021.

�essionals o els autònoms que es trobessin La Llei 30/2020 regulava que, �ns al 31 de 

en di�cultats per complir amb un conveni o desembre de 2020, el deutor que es trobés 

re�nançament homologat podien presentar, 

en període de compliment.

de concurs (previst a la Llei Concursal) l’en- ments previ a la sol·licitud del concurs con-

demà d’aquesta data. secutiu, l’intent de designació de mediador 

plia �ns al 31 de desembre de 2021.

D’altra banda, els jutges no admetran a trà- considerarà acreditació su�cient d’haver-se 

intentat la mediació, a l’e�ecte que el deutor 

La Llei 3/2020 recollia la possibilitat d’ajornar �ns al 31 de desembre de 2021.

el deure de sol·licitar l’obertura de la �ase de 

El termini d’aquesta mesura s’amplia �ns al 

31 de desembre de 2021.

bre de 2021, aquesta es tramitarà amb pre-

�erència, encara que �os de data posterior a 

la sol·licitud de concurs necessari. 

del conveni i aquesta s’admetés a tràmit.

S’amplien, �ns al 31 de desembre de 2021, concurs, en l’actual situació, per re�orçar la 

bre de 2021. les normes d’agilitació del procés concursal solvència del sistema econòmic, evitant les 

regulades a l’article 9 de la Llei 3/2020 amb 

la �nalitat de protegir els drets dels treballa-

Amb la regulació anterior es preveia la pos-

conservar el valor dels seus béns i drets. de mercat. 

no hagués transcorregut un any des de l’an-

de 2021, començant el còmput del termini 

de dos mesos per a sol·licitar la declaració 

la solvència empresarial, per promoure la sos- terior homologació (d’acord amb el que preveu 

mitació del concurs, així com �acilitar la satis-

Es manté que, en els supòsits en què el deu-

coïn �ns al 31 de desembre de 2021, no serà 

Així mateix, en cas que un creditor instés una 

i els acords de re�nançament amb els creditors.

14 de març, s’amplia �ns al 31 de desembre 

nes de les mesures extraordinàries introduïdes 

�ns al 14 de març de 2021, una proposta de ni que s’ha prolongat �ns al 31 de desembre 

el bene�ci d’exoneració del passiu insatis�et.

Aquest termini s’amplia �ns al 31 de desem-

sibilitat del deutor que tingués homologat un 

S’incorpora una excepció, per evitar que els 

sol·licitar la declaració de concurs, un termi-

Amb la nova regulació, aquest termini s’am-

mit les sol·licituds de concurs necessari que 

ni, sempre que es presentés abans del 14 de 

cipalment a ampliar el termini �ns a �nal d’any termini per a la renegociació d’un nou acord. 

pugui instar el concurs consecutiu i sol·licitar 

tor, quan es donés la impossibilitat de complir 

podrà realitzar-se de qualsevol altra modalitat, 

curs. La substitució es �arà constar a l’In�orme 

amb les obligacions compromeses al conve-

atenuar les conseqüències que tindria l’apli-

modi�cació, sempre que el Conveni es trobés 

tor acudeix a l’acord extrajudicial de paga-

dors, mantenir la continuïtat de l’empresa i 

liquidació de la massa activa per part del deu-

presentés la sol·licitud abans del 31 de desem-

En de�nitiva, aquestes mesures han intentat 

cació de les normes generals sobre dissolu-

�ase de liquidació en aquelles empreses que 

per la Llei 3/2020 de mesures processals i 

de les moratòries per l’inici automàtic de 

d’aconseguir-ne un altre de nou, encara que 

de la massa activa. Per a aquells que s’in-

veia la seva inadmissió a tràmit, donant un 

Amb la Llei 3/2020, les empreses, els pro-

març de 2021 una proposta de modi�cació  

podrien ser viables en condicions generals 

organitzatives per �er �ront a la COVID-19 en 

trimestral. S’amplia aquesta possibilitat �ns 

6. Incidents de reintegració 

de la massa activa

7. Subhasta de béns i drets 

de la massa activa

1. Modi�icació del Conveni Concursal 4. Sol·licitud de declaració 

del concurs de creditors

passiu insatis�et

2. Ajornament del deure de sol·licitar 

l’obertura de la �ase de liquidació

5. Tramitació pre�erent

3. Acords de refnançament

8. Agilitació de la tramitació de l’acord 

CARLOTA LLACH CULLELL
Advocada, Guillén Bécares, Legal & Fiscal
cllach@guillenbecares.com

Novetats en l’àmbit concursal
Reial Decret Llei 5/2021

acord de re�nançament, de modi�car-lo o 

sol·licitud de declaració d’incompliment 

d’acord de re�nançament, de conveni o 

alment s’hagués previst una determinada  

Aquesta possibilitat, que es preveia �ns al 

modalitat de subhasta extrajudicial, aquesta 

extrajudicial de pagaments, concurs 

consecutiu i benefci d’exoneració del 

n

T E N I R  P R E S E N T

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-3946
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comptes anuals corresponents a exercicis tatives d’auditors de comptes...”. Sobre 

principis del 2017, el 30 de gener 

siderat necessàries, bé per respondre a la 

, indica que aquells iniciats 

itòries primera a quarta i sisena del mateix 

econòmics tancats amb posterioritat a aques-

cació efectiva de la normativa comunitària que 

El que disposen els 

en vigor del RAC s’adaptaran les normes de 

ta data.

, el Reial Decret 2/2021, de comptats a partir de l’entrada en vigor del 

12 de gener, pel qual s’aprova el nou Regla-  serà exigible 

a partir de l’1 de juliol de 2021.

d’aquesta manera, al nostre ordenament jurí-

dic, les disposicions necessàries per a l’apli-

 del títol I, aprovades per la IFAC (ISQM1, ISQM2 i la 

ISA 220 Revisada) .

aquesta Llei 22/2015 d’auditoria de comptes del títol 

II serà aplicable per als treballs d’auditoria de 

normatiu susceptible d’aplicar de manera efi- El nou reglament dona resposta a l’aplicació 

qualitat de les auditories per tal que aquestes 22/2015.

puguin complir amb la funció d’interès públic . 

que exerceixen.

Addicionalment, les 

relatives al reglament anterior sobre aspectes 

en vigor el dia següent de la seva publicació determinats preceptes, en concret: no modificats per la Llei, però que s’han con-

en el BOE, és a dir, el 31 de gener de 2021, 

si bé amb les precisions d’aquesta disposició  

i el que s’estableix en les DT del Reglament. de complir amb l’article 27, i sota determi-

d’acord amb les normatives anteriors.

publicades després de la Llei. El text segueix 

de bona part dels aspectes que s’incorporen , regula com acreditar la formació 

la Llei i s’estructura en un títol preliminar i cinc 

com es preveu en els apartats 2 a 4 de l’es- l’entrada en vigor del nou reglament.

addicionals, sis disposicions transitòries i tres 

disposicions finals.

auditors de comptes disposin de temps sufi-

cediments i mecanismes necessaris per a la 

transició al nou marc. En concret:

nou Reglament d’Auditoria són els següents:

ditoria que se signin o es prorroguin després  

del 31 de gener de 2021. cació de la Llei per als casos en què l’entitat 

 Les normes relatives a , estableix que en el ter-

 (capítol IV del títol II) i el que es disposa en mini màxim de tres mesos des de l’entrada 

objecte de controvèrsia i debat, i va necessi-

) entren en vigor l’1 de juliol de la Llei i l’article 67 del RAC, per iniciativa 

les conclusions que s’hi havien assolit.

La 

cosa suposa que el termini màxim per com-

D’altra banda, la 

” 

per raons de tècnica jurídica i per acomodar-lo 

mentada disposició i en les disposicions trans-

l’article 72.2 (

de les corporacions de dret públic represen-

capítol relatiu a Organització interna (la qual 

títols que es divideixen, al seu torn, en capítols 

22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comp- 

documents comptables corresponents a exer- 

cicis econòmics 

La DT segona, en relació amb la  

 del Reglament indica que el que s’es-

pràctica de les novetats introduïdes per la Llei 

s’han introduït modificacions terminològiques 

del Reial Decret (RD), la seva entrada en vigor 

La DT tercera, relativa a la 

(“la Llei”), i que va permetre disposar d’un marc 

 estableixen altres precisions tats introduïdes per la Llei, inclou modificacions 

 S’aclareix l’àmbit d’apli-

consultes, un cop traslladades ara al nou RAC 

El RAC, a més d’incorporar el desenvolupa-

La DT primera, sobre 

adquirida abans de l’1 de gener de 2015 i 

ment normatiu que dona resposta a les nove-

la mateixa sistemàtica i ordre de matèries que 

expressament determinat per la seva norma-

La DF segona del RD estableix com a entrada importants que afecten l’entrada en vigor de 

Alguns dels aspectes més nous i rellevants del 

nades condicions, s’admetran els programes 

a les normes internacionals d’auditoria (NIA-ES) 

d’ensenyament teòric homologats per l’ICAC 

continuaran regint-se per les normes anteriors.

Per últim, la DF segona del Reglament, sobre 

com a nous es difereix en dates posteriors, tal 

 s’aplicarà als nous contractes d’au-

•

•

•

•

•

•

 

 

 

 

 

quantitat mínima de la garantia finan-

Disposició Transitòria (DT) 

capítols II “D’independència i VI “De l’au-

formació

cera establerta en l’article 65

d’auditoria de comptes” i en els 

ditoria d’entitats d’interès públic” 

31 de gener del 2021

DT primera a quarta 

pràctica

les resolucions que els estableixin.

organització inter- de qualitat intern
na

d’auditors d’EIP

sisena

remissió d’in-

que es tanquin després del 

del Reglament

I) Àmbit d’aplicació.

programes d’en-

articles 62 i 63.2 sobre 

sistemes per a la conservació 

honoraris

de la documentació i generació de l’arxiu 

tableix en el 

control de qualitat intern dels auditors de 

, indica que, a efectes 

Capítol I “De les modalitats 

Modificació de les normes de control 

senyament teòric

esprés d’un llarg procés, iniciat a 

això, segons manifestacions verbals de 

ment d’auditoria que desenvolupa la Llei 

tes (d’ara endavant , RAC) , incorporant , 

sarà l’adopció i adaptació de les noves 

va ser transposada a Espanya mitjançant 

comptes anuals i altres estats financers o 

, determina que els 

auditada no disposi d’un marc normatiu 

formació a l’ICAC
models 

tar el posicionament de l’ICAC a través de 

seran exigibles quan es dictin 

• 

representants de l’ICAC, els tres mesos 

Reglament, la qual cosa permetrà que els 

La DT quarta, sobre els  procediments
sancionadors

plir amb aquesta disposició serà l’1 d’oc-

abans de la data d’entrada en vigor del RD 

tubre de 2022) , aquesta adaptació supo-

tiva, qüestió que en anys anteriors ha estat 

) i 87 (  

normes de control de qualitat recentment 

és el 31 de gener del 2021, si bé l’aplicació 

cient per dissenyar i implantar els nous pro-

comptes al que estableixen els articles 28 

caç i íntegra que contribueixi a assegurar la  

aconseguir més claredat expositiva. A més, 

D passat es va publicar, en el 

D’acord amb la disposició final (DF) segona 

necessitat de suplir buits normatius, bé per 

de 2022 i són aplicables a les auditories de 

Boletín 

Oficial del Estado

Estructura del nou reglament

Entrada en vigor

Aspectes més rellevants
del nou reglament

electrònic estructura organitzativa 

i seccions; a més, recull onze disposicions 

ENCARNACIÓN RICO
Economista. Vocal del Comitè de Normes i Procediments (CNyP) 
REA Auditors del CGEE
encarnacion.rico@rea.es

Principals novetats del nou 
Reglament d’auditoria

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-1351
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II) Definicions.

estrets

definició de xarxa

pendència

revisió de les auditories del consolidat

cia

entitats vinculades es consideren 

termini de deu dies naturals

pràctica

actuació conjunta en l’auditoria d’una 

aquests instruments

Entitat d’Interès Públic (EIP),

familiars

EIP

familiars amb vincles 

facilitar una millor comprensió i aplicació 

“Informe de gestió/Altra 

VII) Independència. 

documentar en detall el procés de 

conflicte d’interès,

amenaça a la independèn-

IV) Contractació.

vades de situacions personals i prestació 

directe possessió d’instruments finan-

 

a la Llei, entre les quals destaquen:

el Reial Decret 877/2015, de 2 d’octubre.

Matisa que a l’efecte de la Llei no es consi- 

cònjuge separat (sota determinades condici-

 de la persona afectada per la causa 

d’incompatibilitat.

I, en relació amb la  que 

recull la Llei, aclareix que l’acord de coopera-

les circumstàncies previstes en la Llei. 

gestió de forma voluntària, el seu tractament 

que quan es presenta de manera obligatòria 

(vegeu nota d’avís de REA Auditors de data 

els canvis introduïts per la nova NIA-ES 720 

altra informació”).

A més, s’exigeix  que l’escrit que ha de prepa- avaluar abans d’acceptar la feina.

 destaca la definició sobre què es 

impedeixin l’emissió de l’informe o determinin 

 per 

d’aquesta situació; escrit que, a més, s’ha de ta documentació reflecteixi, entre d’altres, els  que haurà d’avaluar-se. 

al jutjat en cas que s’hagués produït el nome- les qüestions i els aspectes concrets revisats, 

dies hàbils. Si es tracta d’auditoria voluntària, 

i suficient per part de l’auditor del grup. vinculades a l’auditada domiciliades a la UE, 

nomenament figura inscrit en aquest registre.

quines 

anuals, incloent les actuacions a dur a terme tància de les amenaces.

el pagament dels seus honoraris abans d’inici-

Es concreten i aclareixen determinats aspec-

d’aquests honoraris, tot precisant que aquesta tots els papers de treball. Els auditors nome-

 des de la noti- mateixa xarxa i, sobre els requisits a complir 

pels auditors d’EIP, s’estableix que, en el cas  per part dels auditors de comptes, 

d’

garantia, l’auditor pugui renunciar a la feina o a 

continuar amb el contracte d’auditoria. A més, 

la DF 1a del reglament concedeix un termini de designats conjuntament. , entre d’altres.

Es desenvolupen algunes definicions incloses 

ons), i precisa qui són 

d’auditoria, amb la finalitat que l’auditor el pugui 

part de l’auditor del grup, establint que aques-

La definició d’  

ció pot adoptar forma escrita o no, i que aquest 

a emetre, i estableix que els dos auditors seran 

que incorpora la que es va adoptar mitjançant 

riscos considerats en la planificació de la feina, 

ar el treball, per evitar situacions en què l’auditor 

, la  

derarà inclòs en el concepte de  el 

determinats aspectes i conceptes establerts 

decisions en l’entitat auditada, i es matisa el 

, el compliment dels requisits de l’article 

secció de l’informe 

Es concreten i aclareixen 

a l’efecte de l’informe d’auditoria serà el mateix 

exemples d’informes d’auditoria que recullen 

també a vinculades fora de la UE; i es defineix 

en cas de discrepància sobre l’opinió tècnica 

responsables de la custòdia i conservació de 

R amb diferent casuística sobre l’apartat “Una 

deu dies hàbils per a l’acceptació del contracte 

per prestació de serveis es limita a les entitats 

ficació de la seva sol·licitud per l’auditor i preve-

S’exigeix 

concepte de  que es con-

templa com una 

nament judicial de l’auditor, en el termini de deu 

principis a seguir pels auditors nomenats con-

el treball d’altres auditors, així com la motivació 

per la qual aquest treball es considera adequat 

excepte per a certes excepcions, que s’aplica 

 En els casos de nomenament 

d’auditor pel RM o per l’òrgan judicial, s’estableix 

•

•

•

 

 

 

acord s’assolirà si es compleix qualsevol de 

juntament per fer una auditoria de comptes 

garantia ha de ser prestada per l’entitat 

remetre a l’ICAC, al Registre Mercantil (RM) i 

que l’auditor pugui sol·licitar que es garanteixi 

tes de les 

III) Informe d’auditoria. 

principi general d’inde-

quinze 

En relació amb la 

aquesta comunicació s’efectuarà al RM si el 

a la Llei. Sobre el 

auditada en un termini no superior a 

nats conjuntament no poden pertànyer a la 

informació”,

VI) Auditoria conjunta.

 s’incorpora el criteri que ve 

 S’incorporen els 

manifestant l’ICAC a través de consultes, i 

la renúncia al contracte, es remeti a l’entitat 

precisa que quan es presenta l’informe de 

13 de gener, que inclou un enllaç als nous 

rar l’auditor, quan hi ha circumstàncies que 

ient-se que, en cas que no s’aporti aquesta com ara la 

dies naturals

de serveis

extensions a l’entitat 

un dels auditors

 des que tingués constància 

 establertes a la Llei, per tal de 

En relació amb les 

87 només és exigible a  

 

nomenat no té seguretat del cobrament 

 i la realització d’

causes d’incompatibilitat deri-

en el 

V) Auditoria de comptes consolidats.

cers operacions amb 

considera participar en la gestió o presa de 

 a efectes d’avaluar la impor-

, s’aclareix que la incompatibilitat vinculada

significatives

tinença d’interès significatiu 
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Es determina i concreta quan es considera-
rà que una situació o un servei té incidència 
significativa de manera que afecti a la inde-
pendència de l’auditor, precisant que serà 
així quan és d’alguna de les dues circum-
stàncies que es fixen com a referència: 
superar la xifra d’importància relativa fixada 
per l’auditor en la realització del treball o 
superar un dels paràmetres (el més repre-
sentatiu) relacionats amb la dimensió de 
l’entitat auditada. Així mateix, s’aclareixen 
determinats aspectes sobre les prohibicions 
posteriors a la realització del treball d’audi-
toria de comptes.

Sobre les normes d’extensió de les cau-
ses d’incompatibilitat, es delimita: i) quan 
el lloc de treball o de directiu afecta l’elabo-
ració d’informació significativa; ii) la impor-
tància dels instruments financers; iii) el caràc-
ter significatiu d’una entitat vinculada per 
relació de control; iv) les circumstàncies que 
han de donar-se per entendre que hi ha 
incompatibilitat per raó de l’estructura i dimen-
sió de la societat d’auditoria o de la xarxa; 
v) les persones o entitats relacionades direc-
tament amb l’auditor que es presumeix que 
participen o tenen capacitat per influir en el 
resultat final del treball d’auditoria, i vi) les 
persones o entitats de la xarxa que poden 
originar incompatibilitat.

S’incorporen regles de còmput per determinar 
el percentatge que suposa concentració als 
efectes de determinar si existeix dependèn-
cia financera, recollint un percentatge més 
elevat per a auditors i societats d’auditoria 
petites, i introduint mesures per evitar l’efec-
te cascada i per facilitar la incorporació dels 
auditors de nou accés. A més, s’estableix 
que el contracte ha de recollir els criteris 
seguits per a la determinació dels honoraris, 
i prohibeix la seva modificació en l’exerci-
ci o exercicis successius, excepte si es 
modifiquen les condicions que van servir de 
base per fixar-los.

VIII) Organització interna. Recull els prin-
cipis bàsics i criteris que l’auditor ha d’es-
tablir per garantir que la seva activitat es 
desenvolupa d’acord amb la normativa d’apli-
cació i es regulen les condicions que ha de 
tenir el sistema de control de qualitat intern 
de l’auditor, i estableix que hauran de ser 
proporcionals a la dimensió de l’auditor i la 
complexitat dels treballs que es facin. En 
aquest sentit, s’indica que els procediments 
de documentació i comunicació podran ser 
menys formals i exhaustius o més simplificats 
en els auditors de comptes que facin exclu-
sivament auditories d’entitats petites.

Es detallen amb més precisió determinats 
aspectes de l’organització de cada treball 
d’auditoria (com el contingut mínim de l’arxiu 
d’auditoria, i les polítiques i els procediments 
per a la compilació en format arxiu electrònic). 
I s’exigeix disposar de sistemes informàtics 
que comptin amb controls que assegurin 
la custòdia, integritat i recuperació de la 
documentació, informació, arxius i registres. 

IX) ROAC i comunicacions amb l’ICAC. 
S’elimina la situació de “no exercent prestant 
serveis per compte aliè”, mantenint-se la situ-
ació d’“exercent”, que inclou els auditors 
individuals i els auditors designats per les 
societats d’auditoria per a la firma d’informes 
d’auditoria, i, d’altra banda, la situació de “no 
exercent”. A més, en les seccions de per-
sones físiques i societats s’indicaran aque-
lles que auditin EIP. 

L’auditor ha de facilitar a l’ICAC l’adreça elec-
trònica habilitada única per a les seves comu-
nicacions.

X) Infraccions i sancions. Es considerarà 
infracció derivada de la negativa o resistència 
a l’actuació de control o de disciplina les actu-
acions que, per acció o omissió, es dirigei-
xin a obstaculitzar reiteradament l’efec-
tivitat de les notificacions de l’ICAC; el 
denunciant no serà informat del resultat de 
les actuacions relacionades amb els fets 
denunciats; es regulen els motius d’arxiu de 
les denúncies per l’ICAC i es garanteix la 
protecció de les dades del denunciant. Es 
recull l’obligació de comunicació als interessats 
de l’inici i la finalització de la suspensió del 
termini màxim per resoldre el procediment 
sancionador. S’aclareix allò que s’entén per 
“contingut substancialment incorrecte o 
incomplet”, terme recollit en determinats 
articles d’aquest capítol (informació a remetre 
a l’ICAC, comunicacions a les entitats super-
visores, incompliment dels requeriments de 
millora i informe de transparència).

Sobre els criteris de graduació de les sancions 
es concreta el caràcter d’agreujant o ate-
nuant previst en la llei, incloent com a cir-
cumstància atenuant el fet d’haver procedit 
a realitzar per iniciativa pròpia actuacions 
dirigides a solucionar la infracció o minorar els 
seus efectes, i es fixa el període de publici-
tat de les inscripcions de les sancions al 
ROAC.

XI) Formació i accés ROAC. Es flexibilitzen 
les regles de còmput de la formació pràctica 
que permeten incrementar el temps de for-
mació pràctica que pot fer-se abans de la 

finalització del programa d’ensenyament 
teòric.

XII) Rendició d’informació. En relació amb 
la informació a rendir sobre la xarxa de l’audi-
tor, s’exclou la relativa a aquelles entitats que 
formen part de la xarxa que, pel seu objecte 
social, sigui molt difícil que puguin gene-
rar amenaça o incompatibilitat amb l’ac-
tivitat d’auditoria. A més, s’inclou el número 
d’identificació fiscal (NIF), l’adreça electrònica 
habilitada única, la comunicació de les causes 
de baixa al ROAC, els ingressos totals de l’au-
ditor, la identificació del revisor del control de 
qualitat, si es tracta d’una societat d’auditoria 
petita o mitjana s’exigeix indicar el codi de CNAE 
de les entitats auditades i s’incrementa la infor-
mació en el cas que s’auditin EIP.

XIII) Actuacions de control. Es defineix el 
pla d’actuacions de control atenent al principi 
de transparència i celeritat, i tenint en compte 
criteris de risc per a la selecció de les inspec-
cions i investigacions. En el cas d’auditors 
de comptes que només facin auditories 
voluntàries o auditin entitats petites, 
segons la definició recollida en l’art. 3.9 de la 
Llei, la inspecció no estarà subjecta a la 
periodicitat mínima de sis anys establerta 
amb caràcter general per als auditors que 
auditen entitats diferents de les d’interès públic. 

Conclusió
Estic convençuda que aquest reglament, tan 
esperat i necessari, contribuirà a aplicar de 
manera més efectiva les exigències derivades 
de la Llei i a enfortir la transparència i la cre-
dibilitat en la informació financera. El text 
introdueix una sèrie d’aspectes que clarifiquen 
bona part de l’articulat de la llei, que presen-
tava importants dificultats en la seva inter-
pretació i comprensió. Cal esperar, a més, 
que ajudi a aconseguir unes auditories de 
més qualitat i a posar en valor la funció de 
l’auditor de comptes en l’economia i en la 
societat en general i, per tant, a recuperar la 
confiança en la informació auditada, qüestió 
de gran importància en especial en el context 
actual en què ens trobem. Si bé les novetats 
són moltes i importants, no tots aquests 
canvis entren en vigor en el moment de la 
seva publicació, per la qual cosa disposem 
d’un temps molt valuós per poder estudiar i 
dur a terme les adaptacions necessàries per 
assegurar-ne el compliment.

Per últim, m’agradaria mencionar que des 
de la Corporació REA Auditors seguim tre-
ballant per donar suport i ajudar els auditors 
en el procés d’adaptació a aquesta nova 
regulació. n
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l Reial decret 1/2021, de 12 de gener, no superior a un any que no tinguin un tipus 

pel qual es modifiquen el PGC aprovat 

alitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.

ta a les següents preguntes:

Pel que fa als ingressos per cessió de llicèn-

cies, a l’apartat tercer de la NRV 14 s’estipu-

volupament ordinari de la seva activitat quan  

lucratius aprovades pel RD 1491/2011, de 24 contraprestació variable relacionada amb els 

aquells criteris establerts en les NIIF-UE 9 i 15, 

següents successos: a) tingui lloc la venda o 

aris dels comptes anuals individuals.

.

A més de les modificacions conseqüents amb ha estat satisfeta (o parcialment satisfeta).

les NIIF-UE 9 i 15, el Reial decret aprofita l’oca-

que es compleixen al llarg del temps es reco-

comptabilitat, el criteri del “valor raonable”, així 

“existències”.

del grau d’avenç.

compte de pèrdues i guanys;  2. Actius finan-

concretar en els següents aspectes:

canvi d’aquests béns o serveis. Els ingressos que el Reial decret incorpora, afegint-n’hi una 

i valoració, mitjançant un procés seqüencial de quarta, 4. Actius financers a cost.

cinc etapes.

Millora en la comparabilitat de les pràctiques monetari o, si escau, pel valor raonable de la 

de reconeixement d’ingressos de les activitats valorar-se a “valor raonable amb canvis en el 

en contra, serà el preu acordat per als actius casos:

Inclusió del tractament comptable de la ces-

sió de llicències.

cal incloure a la memòria. tiona aquests actius amb l’objectiu de perce-

 Regulació dels següents casos particulars: porats als crèdits comercials amb venciment bre els fluxos d’efectiu derivats de l’execució 

tracte.

tracte.

 Vendes amb dret de devolució.

 Garanties lliurades.

 Actuació per compte propi i d’altri.

 Opcions del client sobre béns o serveis addi-

cionals.

Acords de recompra.

 Acords de dipòsit.

Quan una empresa es plantegi la comptabilit-

participació en les vendes o en l’ús d’aquests 

en relació amb el registre i la valoració dels “ins-

determinarà al començament del contracte si 

sió per a revisar, dins del marc conceptual de la 

ordinaris procedents de la venda de béns i de 

això, s'hi podran incloure els interessos incor-

 Costos incrementals de l’obtenció d’un con-

d’interès contractual, quan l’efecte de no actu-

d’octubre, incorpora al dret comptable espanyol 

l’empresa en virtut del contracte i a la qual s’ha 

pel RD 1514/2007, de 16 de novembre; prestació d’un servei, haurà de donar respos-

neixeran en funció del grau d’avenç o progrés 

16 de novembre; les NOFCA aprovades pel RD 

empresa reconeixerà els ingressos pel desen-

instruments financers, la NIIF-UE 9 contempla 

d’informació fiable per realitzar el mesurament 

del sector, jurisdicció o mercat en el qual operin.

valoraran a “cost amortitzat” si l’empresa ges-

es produeixi la dels 

 

 Increment dels requeriments d’informació que 

 Vendes amb lliurament posterior a la facturació.

béns o serveis compromesos amb els clients.

puguin resultar més útils i adequats per als usu-

cap al compliment complet de les obligacions 

valor raonable amb canvis en el patrimoni net, 

actius, només es reconeixerà quan (o a mesu-

compte de pèrdues i guanys”, excepte en dos 

el compromís assumit es complirà 

assignat part o tota la contraprestació variable  

Els ingressos derivats dels compromisos (amb 

Sistematització dels criteris de reconeixement 

incorporats al nominal dels crèdits. No obstant 

Les novetats que afecten els ingressos es poden valorarà l’ingrés per l’import que reflecteixi la 

Els actius financers que tinguin les carac-

la prestació de serveis es valoraran per l’import 

zació d’un ingrés pel lliurament d’un bé o la 

 Per a cada obligació a 

truments financers” i dels “ingressos ordinaris 

1159/2010, de 17 de setembre, i les normes 

caràcter general, de prestacions de serveis) 

contractuals, sempre que l’empresa disposi 

  L’empresa 

derivada d’aquesta, que, excepte evidència ordinàries de les entitats, amb independència 

• Quan es comptabilitza l’ingrés? Una 

ra que) ocorri el que sigui posterior dels 

sevol descompte, així com els interessos 

transferència del control 

El compliment de l’obligació es produeix 

4)

g.

al llarg del 
temps o en un moment determinat

2) 

3) 

5)

c.
d.
e.
f.

h. 
i.

1) 

a) 

a.

•

al llarg del temps?

Per quin import es valoren?

complir (lliurament de béns o prestació de 

En matèria de classificació i valoració dels 

serveis) que s’hagués identificat, l’empresa 

contraprestació a la qual esperi tenir dret a 

terístiques d’un préstec ordinari o comú es 

•

l’ús posterior, o b) l’obligació que assumeix 

tres categories d’actius financers: 1. Actius 

com les normes de registre i valoració de les 

En principi, tots els actius financers han de 

contrapartida, rebuda o que s’esperi rebre, 

el PGC pimes aprovat pel RD 1515/2007, de 

a transferir al client, deduït: l’import de qual-

E
d’adaptació del PGC a les entitats sense fins 

acords de cessió de llicències, en forma de 

cers a cost amortitzat; 3. Actius financers a 

 Costos derivats del compliment d’un con-

financers a valor raonable amb canvis en el 

la, com excepció a la regla general, que la 

procedents de contractes amb clients”, que 

La reforma en matèria 
d’instruments financers

La reforma en la comptabilització 
de les vendes i la prestació de serveis

b.

La reforma del Pla General de Comptabilitat  
i la seva adaptació a les NIIF 9 i 15

MARTÍ GARCIA PONS 
President de la Comissió de Comptabilitat (Comissió conjunta CEC-A CCID).   
Vicepresident del Registre d’Experts Comptables de Catalu yn a.  
Professor associat de la Universitat de Barcelona 
martigarciapons@ub.edu

EL PROCÉS SEQÜENCIAL DE LES CINC ETAPES

Identifica les Identifica el Determina Assigna Reconeix obligacions a contracte el preu el preu l’ingrés complir

• Substància • Capacitat de • Contraprestació • Distribueix el preu • En un moment 
comercial ser diferent variable entre les obligacions a del temps

complir• Cobrament • Diferent en el • Contraprestació • Al llarg del 
probable context del ≠ diner efectiu • Assignació de temps

contracte descompte i 
contraprestació variable

ANNEX1 ANNEX2 ANNEX 3 
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del contracte. En canvi, quan el model de nego-
ci aplicat a aquests actius consisteixi a rebre els 
fluxos contractuals de l’actiu o acordar la seva 
alienació, es comptabilitzaran “a valor raonable 
amb canvis en el patrimoni net” i aquesta cate-
goria substitueix l’actualment denominada 
“actius financers disponibles per a la venda”.
b) Per comptabilitzar les inversions en empre-
ses del grup, multigrup i associades, s’ha cre-
at la quarta categoria d’“actius financers a cost”, 
que ja es troba implícita tant en la normativa 
internacional com en el Pla General de Comp-
tabilitat. En aquest s’inclouen també aquells 
instruments per als quals no pugui obtenir-se 
una estimació fiable del seu valor raonable.

Al costat d’aquestes quatre categories de clas-
sificació obligatòria dels actius financers, s’in-
trodueixen dues opcions de tractament comp-
table: d’una banda, es contempla la possibilitat 
de valorar qualsevol actiu financer “a valor 
raonable amb canvis en el compte de pèrdues 
i guanys”, excepte les inversions en empreses 
del grup, multigrup i associades, si amb l’ús 
d’aquesta opció “s’elimina o redueix significa-
tivament una asimetria comptable que sorgiria 
en un altre cas de la valoració dels actius o 
passius sobre bases diferents”; d’altra banda, 
s’admet la possibilitat que les empreses inclo-
guin en la “data de reconeixement inicial” un 
“instrument de patrimoni” en la cartera d’actius 
financers “a valor raonable amb canvis en el 
patrimoni net”, encara que, a diferència de la 
solució internacional, s’ha mantingut la regla 
que els beneficis o les pèrdues de l’empresa a 
conseqüència de la realització de tals instru-
ments hauran de passar en el moment indicat 
pel compte de pèrdues i guanys.

Encara que en teoria el nou esquema de valo-
ració implica la necessitat d’aplicar el judici 
professional sobre, per exemple, el model de 
negoci que utilitza la societat en relació amb els 
seus actius financers o si es considera que 
aquests actius estan compostos exclusivament 
per fluxos d’efectiu consistents en pagaments 
de principal o interessos, en la pràctica s’espe-
ra que, en molts casos, gran part de les empre-
ses espanyoles no pertanyents al sector finan-
cer no es vegin afectades de manera 
significativa per aquests canvis.

D’altra banda, se simplifica el tractament comp-
table dels “instruments financers híbrids”, eli-
minant l’exigència de valorar per separat els 
derivats implícits i el contracte principal, quan 
aquest últim sigui un actiu financer. A partir d’ara, 
aquests instruments es valoraran a “cost amor-
titzat”, si les seves característiques econòmiques 
són les d’un préstec ordinari o comú, o a “valor 
raonable”, en els altres casos.

La simplificació en la classificació dels actius 
financers possibilita una major flexibilitat en els 
criteris de reclassificació. La reclassificació de 
categoria no és un supòsit de baixa de balanç, 
sinó un canvi en el criteri de valoració [vegeu 
l’Annex 1, reclassificació d’actius financers].

Pel que fa al “model de deteriorament de valor 
dels crèdits i valors representatius de deute”, la 
NIIF-UE 9 ha abandonat l’antic model de “pèrdua 
incorreguda” i l’ha substituït per un nou de “pèr-
dua esperada”, de manera que el criteri determi-
nant per considerar que un actiu es troba dete-
riorat no és el que el deutor hagi incomplert les 
seves obligacions, sinó que es produeixi un 
increment significatiu del risc de crèdit.

El Reial decret ha optat per no modificar el 
PGC en aquest punt, mantenint el criteri de 
comptabilització del deteriorament de valor 
que s’ha anat aplicant fins a avui (model de 
pèrdua incorreguda), perquè la gestió del risc 
del crèdit per a les empreses no financeres, 
en les quals és habitual que el venciment dels 
drets de cobrament enfront dels clients sigui 
inferior a un any, té menor importància que 
per a les entitats financeres, sotmeses a la 
corresponent circular del Banc d’Espanya 
aprovada en aplicació del que es disposa en 
la NIIF-UE 9, que sí que recull el model de 
“pèrdua esperada”.

En relació amb les “cobertures comptables”, 
la reforma internacional no en modifica la tipo-
logia (cobertures de valor raonable, fluxos 
d’efectiu i cobertura neta d’una inversió a l’es-
tranger), i el tractament de les cobertures comp-
tables, en termes generals, no es modifiquen.

LA NIIF-UE 9 i el Reial Decret 1/2021 busquen 
alinear el resultat comptable i la gestió del risc 
en l’empresa, introduint una major flexibilitat en 
els requisits a complir.

Per a això, 1) s’incrementen els possibles ins-
truments de cobertura (incloent-hi els actius i 
passius financers diferents dels derivats) i par-
tides cobertes aptes per a la designació, i 2) 
se suprimeixen els llindars de l’anàlisi quanti-
tativa sobre l’eficàcia retroactiva de la cober-
tura, a més 3) de permetre que l’empresa pugui 
continuar amb una cobertura comptable mal-
grat que sorgeixi un desequilibri en la compen-
sació de la variació de valor o dels fluxos d’efec-
tiu de l’instrument de cobertura i de la partida 
coberta, sempre que l’empresa mantingui el 
seu objectiu de gestió del risc i reequilibri la 
ponderació relativa d’algun dels components 
de la cobertura (partida coberta o instrument 
de cobertura) perquè en el futur es restauri 
l’esmentada compensació econòmica.

Passius financers
La reforma de l’apartat 3 de la NRV 9a del 
PGC es caracteritza per:
a) La continuïtat en els criteris aplicats en 
matèria de classificació i valoració. Es redu-
eixen les categories de passius financers, 
passant de les tres categories anteriors a les 
dues actuals [vegeu l’Annex 2 categories de 
passius financers].
No hi ha reclassificacions entre categories. 
Tot i així, les aportacions rebudes a conse-
qüència d’un contracte de comptes en par-
ticipació i similars es valoraran al cost, incre-
mentat o disminuït pel benefici o la pèrdua, 
respectivament, que hagi d’atribuir-se als 
partícips no gestors. S’aplicarà aquest mateix 
criteri en els préstecs participatius els inte-
ressos dels quals tinguin caràcter contingent.
b) Introducció d’una anàlisi qualitativa en el 
test de baixa i reestructuració del passiu, i 
un aclariment sobre com tractar els costos 
de transacció a aquests efectes [vegeu l’An-
nex 3, reestructuració d’un passiu].

Com afecta la reforma al PGC pimes
La decisió adoptada ha estat no modificar 
els criteris de reconeixement i valoració en 
matèria d’instruments financers i reconeixe-
ment d’ingressos del Pla General de Comp-
tabilitat de petites i mitjanes empreses, i 
mantenir, així, la política de simplificar les 
obligacions comptables de les empreses de 
menor grandària.

L’article segon del RD 1/2021, de 12 de gener, 
modifica el Pla General de Comptabilitat de 
pimes per introduir una millora tècnica rela-
cionada amb la regulació sobre el valor rao-
nable, el criteri per comptabilitzar l’aplicació 
del resultat en el soci, amb l’adequat criteri 
de presentació de les emissions de capital i 
la norma d’elaboració de la memòria.

La primera aplicació de la reforma
Els comptes anuals individuals i consolidats 
corresponents al primer exercici que s’iniciï 
a partir de l’1 de gener de 2021 es presen-
taran incloent-hi informació comparativa, 
però l’empresa no està obligada a expressar 
de nou la informació comparativa de l’exer-
cici anterior. La informació comparativa 
només es mostrarà expressada de nou en 
el cas que tots els criteris aprovats pel reial 
decret es puguin aplicar sense incórrer en 
un biaix retrospectiu, sense perjudici de les 
excepcions establertes en les disposicions 
transitòries.

L’aplicació de la norma, en general, és retro-
activa, encara que amb solucions pràctiques 
alternatives. n
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E
l 21 de juliol de 2020, el Consell Europeu 

ministeris i Administracions públiques, cadascun 

requisits, però les convocatòries per a sol·licituds 

mació econòmica. Aquest va tenir accés a més 

de riscos. Entre aquests destaca la capacitat de 

ocasions, alimentades per l’escassa informació 

repte, i no menys i po a , respondre a la pèr-m rt nt

20 grans projectes al voltant de cinc eixos (eco-

va aprovar dues iniciatives trascenden-

desembre de 2020 es va publicar al BOE el RD tractor) i el Registre públic d’entitats impulsores 
utilitza aquesta via), i es podran reemborsar fins Llei 36/2020, pel qual s’aproven mesures per a 

digitalització. El NGEU està format per diversos 

Espanya és el segon país comunitari amb més de 500 projectes i el desembre va emetre una 
tals que marcaran els propers anys de 

de 140.000 milions d’euros, dels quals 72.700 
milions d’euros seran en ajuts directes i 67.300 

fins al 29 de gener, que presenta 27 projectes 
d’1,074 bilions d’euros i amb set rúbriques de emblemàtics que compten amb el seu suport 

institucional per rebre fons europeus.
gestió dels fons per part de les administracions 

ent, mercat únic, innovació i economia digital. I 

tatives al voltant d’aquests fons, especialment 
plegar. Val a dir que en els darrers anys el grau 

a la UE. En primer lloc, i principalment, afrontar 

que ha provocat un retrocés històric. I el segon anys, l’economia i la política, sobretot la política 
econòmica, estaran vinculades a aquests fons cipalment estatals. La reduïda informació facili-

comunitària produïda en els darrers anys. del model econòmic. Els treballs previs de definició de les línies són 

El govern espanyol va donar a conèixer el seu 

ros, dels quals un 52% seran ajuts directes i el d’ells està establint procediments diferents.

s’atorgaran entre el 2021 i el 2022, i el 30% el 

via emprèstits en els mercats de capitals, amb 

de PERTE, així com l’encoratjament a la parti-
cipació agrupada.

dues àrees temàtiques clau, la sostenibilitat i la 
—el més avançat pel que fa als fons— i per a 

llençat convocatòries de PERTE amb diversos 

ca 7 àmbits emblemàtics. individuals començaran a partir del març/abril. 
uen ja 27.000 milions d’euros del NGEU. A alguns ministeris els fons es canalitzaran via 

convocatòries i organismes habituals, que dis-
En el cas de Catalunya cal esmentar que el 21 posaran de majors dotacions econòmiques.

resiliència”, que exposin les reformes i les inver- de juliol de 2020 es va aprovar el “Pla per a la La gestió dels fons estarà concentrada en el 
sions del país per al període 2021-2023, cohe- govern central, amb escassa descentralització 

Europeu 2019 i 2020, la Guia per al desenvo-

anual de creixement sostenible 2021.
nomia per a la vida, transició ecològica, di turisme o les polítiques actives d’ocupació.gita-

Una conclusió important d’aquest punt és que 
el NGEU no és un fons de rescat per a les eco- transversals). A principi d’octubre es va crear el 
nomies ni per salvar les empreses, pensat per 
al curt termini, sinó un fons d’inversió de mitjà i 
llarg termini destinat a la transformació, la refor- — gal uns dels quals, economistes rellevants—, 
ma i la reconstrucció econòmica. amb la funció d’impulsar projectes de transfor- d’Economistes de Catalunya i Pimec. 

finançament del NGEU. Té compromés un import primera opinió. A principis de febrer de 2021, la 

públiques i el grau d’execució o ús dels fons per 

i són una gran oportunitat per a la transformació 

les quals destaca la creació de la figura del Pro-

89,7% dels fons, i s’estructura en 6 pilars i mar-

Generalitat va publicar el document 
, mapeig viu de projectes rebuts 

nòmic de la història, amb 750.000 milions d’eu- “Pla estatal de recuperació, transformació i resi-

programes. El més important és el “Mecanisme 
del pla amb les comunitats i ciutats autònomes. 
D’altra banda, cal esmentar que els pressupos- 

EU (CONEXT CAT-EU), format per 13 membres 

mestres del pressupost comunitari amb un volum milions d’euros, en préstecs. És un repte del qual 

resiliència i valors, recursos naturals i medi ambi-

Des del juliol del 2020 s’han creat moltes expec-

dua de dinamisme i competitivitat de l’economia 

2023. Cal destacar que els recursos s’obtindran rural i urbà, infraestructures, transició energètica, 

Econòmica i Protecció Social (CORECO). Recull 

depèn el prestigi d’Espanya, un repte no exempt 

proporcionada per les autoritats públiques, prin-

El NGEU suposa el major paquet d’estímul eco-

l’execució del Pla de recuperació, transformació 

tos del govern estatal per a l’exercici 2021 inclo-

Catalunya”, dissenyat en el marc de la Comissió en les comunitats autònomes. Això, no obstant, 

referència, entre les quals destaquen cohesió,  

per part dels sectors més afectats per la crisi. 

la Transició Ecològica i Repte Demogràfic han 

que requereixen proximitat, com el comerç, el 

l’altra, un paquet extraordinari de recursos ano-

restant, el 48%, préstecs. El 70% dels recursos  Han sortit algunes resolucions puntuals, entre 

Si feu clic aquí accedireu al document “Fons de 

al conjunt de l’economia, juntament amb la capa-
menat “Next Generation EU (NGEU) 2021-2023”. 
Aquest dona resposta a dos reptes cabdals per 

jecte Estratègic de Recuperació i Transformació 

que només hi haurà descentralització en àmbits 

panya ha estat baix, d’un 15-20%. En els propers 

tada fins al moment permet concloure el següent:

liència”. Aquest contempla 10 línies estratègiques 

la Unió Europea (UE). D’una banda, el Marc 

la modernització de l’Administració pública i 

Aquestes expectatives han estat, en moltes 

Financer Pluriennal (MFP) 2021-2027, línies 

en les quals s’han d’emmarcar els diferents 

de recuperació i resiliència”, que suposa un 

rents amb les recomanacions del Semestre 

Econòmica (PERTE) (p jro ecte amb caràcter 

lupament dels Plans Nacionals i l’Estratègia 

la crisi econòmica derivada de la COVID-19 i 

Comitè Assessor Catalunya-Next Generation 
d’Experts per a la Reactivació de l’Economia 

d’execució de fons comunitaris per part d’Es-

projectes que es presentin (desenvolupament 

aval dels països (la primera vegada que la UE 

diversos òrgans, com la Conferència sectorial 

diferirà per ministeris i àmbits. Per ara sembla 

lització, societat del coneixement i actuacions 

introspectius i , en lloc d’inclusius i 

al 31 de desembre de 2058. Es focalitza en 

d’elaborar “Plans nacionals de recuperació i 
Per accedir al NGEU cada estat membre ha 

Els fons a Espanya i Catalunya 

Moltes expectatives i poca informació

citat de cofinançament intern que es pot des-

i resiliència, i en el qual proposa la creació de 

per a l’Elaboració del Pla per a la Reactivació 

. Existeix poca coordinació entre 

administració...) . Cal destacar que el 31 de 

reactivació econòmica i protecció social de 

Next Gene-

ration Catalonia

•

•

•

 

 

top down

bottom up

• Els ministeris d’Indústria, Comerç i Turisme 

rescat de la Unió Europea” realitzat pel Grup 

Catalana (GEREC), constituït entre el Col·legi 
n

Next Generation EU:  
grans expectatives 

ÀNGEL HERMOSILLA 
Economista. PIMEC 

ahermosilla@pimec.org
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Segons l’ICAC, no hi ha cap 
impediment perquè l’auditor 

de comptes de l’entitat 
verifiqui l’EINF i que la seva 

independència  
se’n vegi afectada

financera (EINF) en el seu informe de 

Legislatiu 1/2010 Llei 

Directiva 

l’any 2021?

UE

Consideracions per tenir en compte:

2014/95/UE del Parlament Europeu gestió, individual o consolidat, dels exer-

Llei 11/2018

L’ICAC va publicar una consulta

Directiva 2013/34/

Reial Decret 

22/2015, de 20 de juliol

Quines societats de capital estan obliga-

cicis iniciats a partir de l’1 de gener de 

Llei 11/2018

’any 2014 es va publicar la 

s’explicava que el verificador de l’EINF podria 

 pel que fa a la divulgació d’informació no 

l’1 de gener de 2021, les societats que for- cions hauria de tenir, des de la perspectiva de 

la normativa reguladora de l’activitat d’audito-

amb l’objectiu d’identificar riscos per millorar l’informe de gestió consolidat l’EINF conso- ria de comptes (règim d’independència), sen-

la sostenibilitat i augmentar la confiança dels 

requisits:

factors socials i mediambientals. cici sigui superior a 250.

A partir d’aquesta Directiva es va determinar d’interès públic de conformitat amb la legis-

lació d’auditoria de comptes, a excepció de 

independència es veu afectada.

ses petites i mitjanes d’acord amb la Directi-

Per tant, des d’aquesta perspectiva, l’esmen-

tada verificació de l’EINF, en principi, no afec-

els drets humans i la lluita contra la corrupció de cadascun, una de les dues circumstànci- taria per si mateixa la independència.

es següents:

l’empresa.

A Espanya, l’obligació més recent de divulga- d’euros.

ció d’informació no financera i sobre diversitat 

aspectes:

d’euros.  L’adequació dels criteris aplicables.

Les societats cessaran en l’obligació d’ela-  El procés d’elaboració dels continguts de 

la informació no financera.

diversitat, ampliant la informació requerida pel establerts. vigent i l’anàlisi de la materialitat realitzat per 

l’entitat.

el contingut de l’Estat d’Informació no Finan-

cera (d’ara endavant, EINF). segons la normativa vigent.

un prestador independent de serveis de veri- L’abast de la verificació haurà de restar cla-

ficació. rament identificat, tant a la carta que es faci 

jurídic.

- Requereix una regulació posterior. 

- No s’estableix la durada del contracte. 

- La verificació de la informació no financera 

venir-hi diversos experts.

- Ara per ara, no hi ha un règim sancionador als, drets humans, lluita contra la corrupció 

establert. i el suborn, i el personal. 

 a la qual 

ser el mateix auditor de comptes de l’entitat. 

empreses han de preparar, un Estat d’Infor-

i socials, així com relativa al personal, sobre 

i de Consell, de 22 d’octubre de 2014, 

De manera orientativa, aquest treball requereix 

L’aplicació dels criteris de manera uniforme.

cantil vigent en matèria d’informació no finan-

pot ser complexa en algunes àrees (per exem-

per la qual es modificava la  

Segons estableix la Llei 11/2018, a partir de De la mateixa manera, es deia quines condi-

cera considerant l’anàlisi de materialitat rea-

financera i informació sobre diversitat per part 

perquè l’auditor dels comptes faci la verificació 

aquest estat que s’ha de verificar consisteix en 

mació No Financera que contingui informació 

mulin comptes consolidats han d’incloure en 

se que, en principi, hi hagués pca  impediment 

respecte a qüestions mediambientals i soci-

general i, per a això, incrementar la divulgació 

d’informació no financera, com poden ser els ats per les societats del grup al llarg de l’exer-

 Que, o bé tinguin la consideració d’entitats 

La  va modificar l’article 49.6 del 

per a l’encàrrec com en el mateix informe de 

 Que el nombre mitjà de treballadors emple-

relativa, almenys, a qüestions mediambientals 

consecutius reuneixin, a la data de tancament 

Codi de Comerç, exigint que sigui verificat per 

verificació i, com a mínim, ha de tenir present 

terme el mateix auditor en l’auditoria dels comp-

i el suborn, i altres aspectes d’informació sobre 

procediments de verificació sobre els següents 

tes anuals, sense que es consideri que la seva 

les entitats que tenen la qualificació d’empre-

Societats de Capital aprovat pel 

comprensió de l’evolució, la situació de l’en-

ple, en medi ambient). Per tant, podrien inter-

negocis consolidada superi els 40.000.000 

, d’Auditoria de Comp-

secutius qualsevol dels requisits, anteriorment 

Reial Decret, i proporciona més concreció sobre 

La presentació i el desglossament adequats, 

lidat, sempre que concorrin els següents 

de gestió, la verificació del qual ja la duu a 

consolidat sigui superior a 20.000.000 

- És una figura totalment nova en el marc 

Resposta de l’ICAC

Procediments i abast de la 

verificació de l’EINF

a)

c)

Verificació de l’EINF 

a)

b)

b) 

e) 

l’obligació en funció d’uns requisits que les 

va 34/2013, o bé que durant dos exercicis 

 La integritat d’aquesta informació, tenint 

el contingut requerit per la normativa mer-

1. Que el total de les partides de l’actiu 

Codi de Comerç, el Text Refós de la Llei de 

aspectes significatius considerats per a la 

borar l’Estat d’Informació No Financera si 

2.

de determinades grans empreses i grups, 

inversors, els consumidors i la societat en 

 Que l’import net de la xifra anual de 

informació semblant a la inclosa en l’informe 

deixen de reunir, durant dos exercicis con-

L

va ser l’aprovació de la , de 28 

titat, així com l’impacte de la seva activitat 

de l’EINF, atès que la informació reunida en 

de desembre, per la qual es va modificar el 

, de 2 de juliol, i la 

tes, en matèria d’informació no financera i 

litzat per l’entitat per determinar aquells 

des a incloure un estat d’informació no 

d)

en compte allò que requereix la normativa 

n

FRANCESC GARRETA
Economista i vicepresident de la Comissió d’Auditors de Comptes | REA Catalunya
fgarreta@garreta.com

La verificació de l’Informe de l’Estat
d’Informació no Financera

https://www.icac.gob.es/node/188
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17989
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjm_dus2snvAhVDhRoKHdfoDywQFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fdoue%2F2014%2F330%2FL00001-00009.pdf&usg=AOvVaw2MZW1p2_Ft4gqkHvZxnpNF
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjm_dus2snvAhVDhRoKHdfoDywQFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fdoue%2F2014%2F330%2FL00001-00009.pdf&usg=AOvVaw2MZW1p2_Ft4gqkHvZxnpNF
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjviZPN2snvAhXT8OAKHem4BDIQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fdoue%2F2013%2F182%2FL00019-00076.pdf&usg=AOvVaw3E9Fk9isBCjOqStx0FT1L4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjviZPN2snvAhXT8OAKHem4BDIQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fdoue%2F2013%2F182%2FL00019-00076.pdf&usg=AOvVaw3E9Fk9isBCjOqStx0FT1L4
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17989
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYv87j2snvAhV0A2MBHVAWABQQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fbuscar%2Fact.php%3Fid%3DBOE-A-2010-10544&usg=AOvVaw0MnxL6QBLkbzEBmhmySxZ1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYv87j2snvAhV0A2MBHVAWABQQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fbuscar%2Fact.php%3Fid%3DBOE-A-2010-10544&usg=AOvVaw0MnxL6QBLkbzEBmhmySxZ1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi47OXv2snvAhVLrxoKHZvzAYsQFjAAegQIAhAE&url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fbuscar%2Fact.php%3Fid%3DBOE-A-2015-8147&usg=AOvVaw1gmPBQX1X0kEUhf5H6uWvX
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi47OXv2snvAhVLrxoKHZvzAYsQFjAAegQIAhAE&url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fbuscar%2Fact.php%3Fid%3DBOE-A-2015-8147&usg=AOvVaw1gmPBQX1X0kEUhf5H6uWvX
https://www.icac.gob.es/node/188
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mb el títol de “Com millorar la qualitat 

Triplicar la mitjana mensual d’hores del servei 
serveis socials, habitatge, rodalies i pensions, 
i es �an propostes de com es podrien re�orçar 

La pandèmia de la COVID ha posat en evidèn-

PIB. És la comunitat autònoma amb una apor-

Navarra, que cobren directament els impostos 
La manca de recursos per a la recerca mèdi-

Les inversions de l’Estat a Catalunya són ridí-
cules i normalment no es compleixen les pre-

no hagin exhaurit tots els mitjans en el domicili, 

bre d’hores assignades. El document destaca 
que el webinar i que ha estat elaborat per un 

els seus ingressos. Molts d’aquests �unciona-

postes per millorar aquests punts:
El document analitza els serveis públics rela- diners del Govern Central i, per tant, són més Reduir les llistes d’espera.

d’ajuda domiciliària.
Augmentar 767 treballadors socials.

si la Generalitat de Catalunya disposés d’un Augmentar 12.600 pro�essionals en les resi-
fnançament just. dències de gent gran.

(Generalitat i ajuntaments) mostra una tendèn-
�amiliars.

Servei de transport als centres de dia.
Precisament en aquella època es començava 

programes de pobresa i in�ants.
Consejo General de Economistas de España, per tant, no es van poder assumir les obligaci-

ons de la Llei, agreujat aquest �et per l’absen- dependència.
tisme de l’Administració central, que va deixar 

del document: fnançament de la Generalitat, la carrega econòmica sobre les Comunitats.
salut i serveis socials.

La principal mancança dels serveis socials és 

nivell de la mitjana europea. Les retallades de 

en 16.000 milions d’euros, és a dir, un 8% del 
persones que hi tenen dret. Es dona el cas de citat de compra, han �et retrocedir deu anys el 

sistema de salut a Catalunya.
Model de fnançament autonòmic.

Les mancances més notables del sistema de 
Catalunya. tant en nombre com amb qualifcació, tal com salut són:

La hipercapitalitat de Madrid. La sobrecàrrega de l’atenció primària.
Les llargues llistes d’espera en moltes espe-

El model de fnançament autonòmic aporta el cialitats.
La manca de pro�essionals de la medicina i 

d’in�ermeria, i les seves condicions de treball.

es privades.

comunes. L’aportació de les dues comunitats ca.
a la solidaritat és nul·la i el document qualifca 

especialitats.

9.000 milions. on es pot consultar el seu treball.

ha mostrat la pandèmia. És molt important que 

seguir en aquest vídeo. El tema tractat va ser 

passen pel model de fnançament autonòmic.

cia creixent en els darrers anys, sense arribar al 

Augmentar la dotació pressupostària per als 

aquestes dues autonomies com a subvencio-

visions pressupostàries. La capitalitat de Madrid 

nivell anterior a la crisi econòmica de 2008-2010. 

pea de protecció social. Es van tocar tres temes 

�a que allà les inversions de l’Estat siguin gene-

l’anàlisi d’un document que duu el mateix títol 

Raventós, exdegà del Col·legi i expresident del 

la llista d’espera per a la prestació de persones 

roses i es compleixen amb escreix. A la Comu-

salut, que s’avaluen en un 50% del pressupost 

moltes d’aquestes persones que moren abans 

90% dels ingressos de la Generalitat i, per tant, 
és el màxim responsable del baix fnançament. 

actualment és insufcient a causa del baix nom-

i Júlia Montserrat, consultora de la Xarxa euro-

nades. L’aplicació del model basc a Catalunya 

nitat de Madrid hi resideixen una bona part dels 

“Economistes pel Benestar”, i que està �ormat 

El fnançament de la Generalitat va ser el primer 
el dret a la prestació per dependència. La man-

�uncionaris de l’Administració central, que es 
persones en situació de pobresa o vulnerabilitat. 

tació més important. Això es deu a tres �actors:  

El Grup d’Economistes pel Benestar té una web 

comptabilitzen en uns 150.000, i és on gasten 

ca de recursos es trasllada a un endarreriment 

Montserrat, Francesc Raventós i Josep Reyner. 

Desenvolupar programes de prevenció de la 

important és la de personal en les residències, 

El cost per a les �amílies de contractar mútu-

L’exclusió de la cobertura sanitària de certes 

incrementaria els recursos de la Generalitat en 

que han estat avaluades i se’ls ha reconegut 

recuperat en valor nominal però no en capa-

tema tractat. La di�erència entre el que els cata-
fnançament de 2008-2010, que a penes s’han 

ris tenen la sanitat coberta per MUFACE, la 

cia les mancances econòmiques del sector 

En el document del Grup es plantegen pro-
mútua dels �uncionaris, que es fnança amb 

Van participar en el webinar Joan B. Casas, 

recursos econòmics per a la sanitat que no 

Establir serveis de suport per a cuidadors 

de cobrar la prestació. Una altra mancança 

públic per posar el sistema sanitari català al 

Baix nivell d’inversió del Govern central a 

Serveis socials

Salut

Finançament de la Generalitat

de vida dels ciutadans de Catalu-

grup d’economistes que s’autodenomina  

per Albert Carreras, Joan B. Casas, Júlia 

cionats amb el benestar: salut, educació, 

La despesa consolidada en serveis socials 

les persones no vagin a la residència fns que 

que la pandèmia ha augmentat el nombre de 

a posar en marxa la Llei de la Dependència i, 

nya?”, la Comissió va organitzar un 
webinar el mes de març passat que podeu 

lans paguen a l’Estat i el que reben s’avalua 
de les prestacions, que arriba al 31% de les 

exdegà del Col·legi i soci �undador de Faura 

A

Casas, Auditors-Consultors S.L.; Francesc 

Aquest model no s’aplica al País Basc ni a 

1. 

3. 

2. 

per això és bàsica l’atenció domiciliària, que 

i contribueixen a l’Estat per a les despeses 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Comissió d’Economia de la Salut

LLUÍS BOHIGAS
Economista i president de la Comissió d’Economia  
de la Salut del Col·legi d’Economistes de Catalunya
lluis.bohigas@economistes.com

Com millorar la qualitat de vida  
dels ciutadans de Catalunya?

El model de finançament 
autonòmic aporta el 90% 

dels ingressos de la 
Generalitat. L’aplicació  

del model basc a Catalunya 
incrementaria els recursos 

de la Generalitat en  
9.000 milions

https://www.youtube.com/watch?v=91-Nbe7mcGM
https://sites.google.com/view/economistes-pel-benestar
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A 
Catalunya, produïm anualment (en 

—però insufcient— consciència de l’interès 

en l’efciència de la cadena agroalimentària, però 

que amaguen importants di�erències sectorials 

Hi ha polítiques i tecnologies vàlides per a redu-

aliments a les persones més vulnerables (Banc 

Finalment, estableix que el Govern —també en 
termes de productes fnals aptes per 

segons estimacions pròpies) uns 3 milions de plegui. És evident que la pandèmia provocada 

així com a posar f a la desnutrició i malnutrició 
recursos econòmics sufcients per assumir-ne 

sobretot són causa de deteriorament de l’ús de 

gui la Llei i altres provisions establertes (�oment 

ció a Catalunya, que es compara positivament 

lunya i l’IRTA. Parlant de pràctiques, considero 

Bañares— no és sols un valor ètic, sinó també 

el termini d’un any des de l’entrada en vigor de 
la terra i del mar, de la mà d’obra ocupada, de la Llei— ha d’aprovar el reglament que la des-

paració i aprovació del “Pla estratègic de pre-
i en la capacitat productiva de la natura. venció...”, així com del reglament que desple-

i territorials, que ací no tenim espai per analit-  
zar. Però, tot i això, es perden, a la producció d’instruments econòmics, regulació de l’espi-
primària, unes 500.000 tones de productes, i 

setembre del 2020 es va presentar una “Guia 

i hi ha més de 500.000 persones que passen 
gana. amb el 13% d’Itàlia i el 13% per a la resta de 

Federació de Cooperatives Agràries de Cata-
dèmia ha augmentat la desigualtat, però tam-

hauria de preveure ben concretament la boni-
una opció intel·ligent.

�unciona malament al nostre país. de les males pràctiques.

documents importants per al �utur: Als e�ectes del tema d’aquest article, el PEAC 
 La Llei 3/2020, de l’11 de març, de preven- preveu, entre altres, els següents reptes (amb 

ció de les pèrdues i el malbaratament alimen- les consegüents actuacions):
taris (DOGC del 13.3.2020).
 El Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya 

sostenible”, per al 2030. Però de moment no sostenibles.
anem pel camí d’aconseguir-lo.  Desplegar totalment la Llei de prevenció de 

L’objecte de la Llei és establir accions de pre- les pèrdues i el malbaratament alimentaris.
venció per a reduir les pèrdues i el malbarata-

dels productes agraris no elaborats.

amb caràcter general de manera efcient. aliments al llarg de la cadena alimentària. sufcient d’aliments per tenir una dieta saluda-

És evident que els es�orços de moltes institu- de les persones vulnerables.
 Aturar la tendència creixent d’excés de pes 

ànim de lucre que es dediquen a la distribució a�ectada per les desigualtats socials, tot pro-

per part de tota la ciutadania.

etc.) i de no menys nombroses entitats priva-
des, que bàsicament es dediquen a distribuir col·laboració del Consell Català de l’Alimenta-

termini d’un any des de l’entrada en vigor de a aqueixos reptes, i sobretot una indicació de 
la Llei (14.3.2020)— el “Pla estratègic de pre-

Tant les pèrdues en la producció i el processa-

el desplegament i avaluar per part del Govern 
amb una periodicitat biennal. passar a l’acció. 

l’aigua utilitzada i de l’energia consumida, a més 

 Incrementar un 10% la taxa d’autosufciència 

cació de les actuacions previstes per a �er �ront 

les seves implicacions econòmiques. Esperem 

tones d’aliments, n’importem 7,5, n’exportem 

Sortosament, segons una enquesta de la Unió 

es van malbaratar 262.0000 tones d’aliments, 

fcació de les bones pràctiques i la penalització 

4 i en consumim gairebé 6,5. Són xi�res globals 

per a reduir el malbaratament: 18% de la pobla-

2021-2026 (PEAC), presentat el 21 de desembre.

(essencials per a la nutrició), en el medi ambient 

bé la solidaritat, la qual —com assenyala Sílvia 

que aquestes iniciatives ajudin a reduir les pèr-

existents al nostre país. Però per a això no n’hi 

són conseqüència principalment de distorsions 

al 2010 —segons dades de Francesc Muñoz— 

dels Aliments, Càritas, Creu Roja, Espigoladors, 

segur”, elaborada per la Fundació Espigoladors, 

aliment per a tothom i que la gana és provo-

Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Gene-

d’aliments, però el problema és com aplicar-les 

tauració i l’hostaleria, i c) l’Administració pública.

Sobre això estableix les obligacions dels agents ble mitjançant eines que �acilitin l’empoderament 

d’iniciativa social i altres organitzacions sense 

venció de les pèrdues i el malbaratament ali-

minorista, la restauració i el consum domèstic 

movent l’adquisició de bons hàbits alimentaris 

diputacions, ajuntaments i mercats municipals, 

trobo a �altar una concreció cronològica d’apli-

Parròquies, etc.), són lloables, però insufcients.

dues i el malbaratament d’aliments a Catalunya, 

al consum i en nombres rodons, 

 Incrementar la producció d’aliments que 

mentaris”, que s’ha d’actualitzar amb una 
periodicitat màxima de 5 anys, dotar amb 

ments en la distribució, la venda majorista i 

golament). Si bé en aquest darrer camp, al 

Escandalitza el �et de saber que hi ha prou 

empreses de la cadena alimentària, entitats 

Catalunya; Agència Catalana de Seguretat 

amb la col·laboració d’Unió de Pagesos, la 

cada per la mala distribució de la renda i la 
mala utilització dels recursos. Alguna cosa 

Sostenible de l'ONU: “Posar f a la �am i la 

per la COVID-19 ha impedit l’adequada pre-

que el reglament de desplegament de la Llei  

Hauríem de contribuir a l’assoliment de l’ob-

ir les pèrdues i per a evitar el malbaratament 
augmentar l’aproftament i la valorització dels 

les nacions de l’Estat espanyol. Amb la pan-

de bones pràctiques per a un espigolament 

A Catalunya, l’any 2020 han vist la llum dos 

Alimentària; Agència Catalana del Consum; 

ment d’aliments com el malbaratament d’ali-

jectiu 2 dels Objectius de Desenvolupament 

inanició, aconseguir la seguretat alimentària, 
millorar la nutrició i promoure una agricultura 

cions públiques (Departament d’Agricultura, 

ralitat de Catalunya; Agència de Residus de 

ció (constituït el 2017), ha d’elaborar —en el 

ment alimentaris i d’accions de �oment per a 

entre la població, especialment entre la més 

d’aliments, b) empreses del sector de la res-

d’incidir �ortament en el valor dels productes 

provinguin de models de producció i pesca 

Evidentment, són reptes molt lloables, però 

Europea, duta a terme el 2019, hi ha bona 

de la cadena alimentària, distingint entre: a) 

Igualment, estableix que el Govern, amb la 

 Garantir l’accés universal a una quantitat 

ha prou amb posar plans en un paper. Cal 

•

•

•

•

•

Comissió d’Economia Agroalimentària

•

•
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EDUARD ARRUGA I VALERI

Economista i membre de la Comissió d’Economia  
Agroalimentària del Col·legi d’Economistes de Catalunya
earruga@gmail.com

El malbaratament d’aliments  
a Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084/1789127.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/consell-catala-alimentacio/enllacos-documents/fitxers-binaris/presentacio-PEAC-pla-final.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/consell-catala-alimentacio/enllacos-documents/fitxers-binaris/presentacio-PEAC-pla-final.pdf
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L 
’Agenda 2030, estipulada per l’Orga-

un 27% dels economistes enquestats saben 

les plaques solars. En cas que això no sigui 

nització de les Nacions Unides, està 

gràfca. Per exemple, en el sector agrícola,  

menys sensibilitzades. Ara bé, no sempre 

integrada per 17 Objectius de Desen- amb els últims estudis, encara es requeririen 

econòmica i per a una major sostenibilitat, la 

les accions que s’estan realitzant (ODS 16). 

buscar opcions de producció més properes, 

i innovació, ja que així es permetrà accelerar 

motiu cal eliminar el sostre de vidre i equiparar 

els salaris entre homes i dones, que, d’acord 

volupament Sostenible (ODS) transversals que molts anys per igualar-se (ODS 5 i 10).

xement econòmic, entre altres.  passant pel crei

inicialment, estaven plantejades per al compli-

arribat per quedar-se i per millorar la concili-

conclòs que sense les accions de particulars i 

petites i grans empreses no és possible apro- important de cara a millorar les expectatives 

ximar-s’hi. Ara bé, d’acord amb l’Enquesta de 

com aplicar els ODS a la seva companyia. nen a l’empresa ajuden a la democratització  

i a la motivació de les persones (ODS 17).

La crisi de la COVID-19 i les adaptacions obli-

i que disposin d’un alt component de recerca cada vegada més per la circularitat dels resi-

dus de l’empresa, reduint al mínim les deixa-

Amb el pretext estratègic per a la recuperació 

maneres possibles els productes que resten 

Unió Europea està destinant part dels �ons de a l’empresa.

l’anomenat Recovery Plan For Europe. 

la inversió en el sector permetria millorar-ne la terme com a resum de totes les anteriors és 

Per cada ODS són múltiples les accions que productivitat (ODS 2). l’elaboració d’in�ormes de sostenibilitat amb 

les companyies poden dur a terme seguint la 

triar la �ont d’energia que s’utilitzarà apostant només és obligatòria per a grans empreses, 

al màxim per les pròpies i les renovables, com cia de �ets com el bloqueig del canal de Suez, però pot ser �avorable per a petites i mitjanes 

que ha reobert el debat de la importància de companyies explicar al món les accions que 

la producció local. A més, l’augment del cost 

tin principalment per energies netes (ODS 7).  del transport marítim incentiva les empreses a 

distància (ODS 13).

, que cal evitar.

en la producció com en el transport local. Fer Les trans�ormacions que �orçosament s’han 

una inversió en vehicles elèctrics o d’hidrogen 

ODS poden ser una guia adequada. Malgrat 

d’emissions zero (ODS 13). que prendre totes aquestes accions de cop 

mible, cada acció i cada petita passa que es 

gènere i l’eliminació de les desigualtats que hi puguin dur a terme ens acostaran una mica 

més al desenvolupament sostenible. 

A més, la protecció de la salut és clau en el 

haurien de complir criteris de proximitat geo-

En relació amb els treballadors, la igualtat de 

ment dels països, però que, amb el temps, s’ha 

ació (ODS 5). La �ormació en aquest camp és 

lles existents (ODS 12) i aproftant de totes les 

consumidor sobre l’elecció de la seva empre-

pot tenir un cost molt elevat i di�ícilment assu-

individuals i col·lectives de l’empresa (ODS 4).  

dels treballadors en les decisions que es pre-

les emissions del transport comercial de llarga 

COVID-19 obren la porta a una revolució cap 

aproftin al màxim els recursos i les tecnologies, 

Des del 2020, aquesta acció de transparència 

procés invers a la deslocalització a conseqüèn-

La reducció de les emissions es pot aplicar tant 

justament una oportunitat per apropar les seves 

aquests in�ormes realment mostren pràctiques 

pràctiques cap al desenvolupament sostenible. 

sa amb criteris de sostenibilitat en�ront d’altres 

possible, caldrà escollir distribuïdores que apos-

apostant per l’economia local (ODS 8) i reduint 

a la sostenibilitat. Sota aquest paradigma, els 

ha entre els treballadors és essencial. Per aquest 

tracten des de la igualtat fns al canvi climàtic 

important invertir en plantes sostenibles que 

encara més la productivitat (ODS 9). A més, 

cadena productiva. En general, és essencial 

implementat de manera imposada, però ha 

Situació Econòmica de l’Hivern 2021, només 

apostar per productes propers i incrementar 

Els ODS contenen un total de 169 ftes que, 

En la �ase de producció i de creixement, és 

l’European Green Deal a aquest objectiu en  

En aquesta mateixa línia, s’està produint un 

que ja asseguren una autonomia d’uns 400 

I, sobretot, cal recordar que la participació 

Per últim, una altra acció que es pot dur a 

quilòmetres és una altra �orma de reduir les 

gatòries que estan patint les empreses són 

context actual (ODS 3) . El teletreball s’ha 

sostenibles, com es dona en el cas del 

de realitzar a les empreses arran de la  

emissions i aproximar-nos cap a l’objectiu 

Per una altra banda, és important apostar 

els productes processats per les empreses 

s’estan implementant i per conscienciar el 

greenwashing

n

Comissió d’Economia i Sostenibilitat

L’augment del cost del 
transport marítim 

incentiva les empreses a 
buscar opcions de 

producció més properes, 
apostant per l’economia 

local i reduint les emissions 
del transport comercial de 

llarga distància

ANDREI BOAR 

Economista, membre de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat del Col·legi d’Economistes de  
Catalunya i professor de Finances i Comptabilitat de la UPF Barcelona School of Management 
andrei.boar@bsm.upf.edu

Els Objectius de Desenvolupament  
Sostenible com a oportunitat per  
sortir de la crisi de la COVID-19

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.coleconomistes.cat/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=899e482a-f1b2-4ab3-aa89-b0d1fd4be788&Cod=ba5b7e67-05ac-4068-bcb2-674fd6f92e56&Idioma=ca-ES
https://www.coleconomistes.cat/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=899e482a-f1b2-4ab3-aa89-b0d1fd4be788&Cod=ba5b7e67-05ac-4068-bcb2-674fd6f92e56&Idioma=ca-ES
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://www.uso.es/dia-de-la-igualdad-salarial-paremos-el-aumento-de-la-brecha-de-genero/
https://www.bsm.upf.edu/ca/noticies/greenwashing-sostenibilitat
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D
os casos oposats, Nespresso i Kodak població d’entre 18 i 64 anys, l’activitat intra-

aquell projecte. El negoci �otogràfc tradicional emprenedora pot estar al voltant de l’1,7%.
Eric Favre, un enginyer que treballa- seguia creixent i no hi havia motiu per apostar 

va a Nestlé, va �er un viatge a Itàlia i va detec- per un nou projecte amb totes les incògnites 
que comportava. Òbviament, el negoci de les 

eren complicades de manipular i el ca�è que càmeres digitals va néixer poc després, i, tot i 
s’obtenia tenia sempre un gust di�erent.

De tornada a la �àbrica de Suïssa va descobrir (8,3%) o el Regne Unit (8,1%). 
que, amb la pressió de l’aire en contacte amb 

del 2008.

10 anys d’explorar possibles solucions amb la 
negoci de les càmeres digitals potser no l’ha- econòmica i el PIB del país, se’n poden res-

saltar els següents: 
negoci va patir la disrupció dels  

Nespresso va sortir al mercat el 1986 en tres negoci que o�ereix el país, que està 15 punts 
països a la vegada i amb només quatre vari- per sota de la resta de la UE. Només el 36% 

del sector.
dre durant els propers 6 mesos.
 I la segona dada és l’aversió al risc i la por 

Aquests dos casos de di�erent sort responen 

Nestlé: ven productes en més de 60 països i per sobre de la UE.
té més de 400  (Espanya és el país 
on n’hi ha més) i més de 10.500 treballadors. corporació).

cions respecte a les oportunitats de negoci i 

sulat, més del 75%, compatibles amb el sis-  (vegeu la fgura 1).
tema Nespresso.

Segons aquest mateix estudi, es calcula que 

Kodak, una empresa amb més de 130 anys estava al voltant del 6,1% respecte al total de emprenedora està estretament vinculada a la 
d’història i que va dominar el mercat (més del 

durant bona part d’aquests anys.

I+D respecte al PIB (1,5%) i en matèries com  
la innovació tecnològica i la relació empresa-
universitat.

tra del model de negoci que tenia l’empresa, Per tant, si volem que creixi l’activitat intraem-
prenedora, cal millorar la percepció envers les 

da de càmeres molt econòmiques i, en canvi, 
�eia rendible el negoci a partir de la venda de 
paper �otogràfc. representa Barcelona dins la Unió Europea. 

dels més baixos, si ho comparem tant a esca-

d’un bon ca�è. D’aquesta manera, i després de 

al �enomen del que es coneix com 

ra que no necessitava carret per revelar. Aque-

oportunitats de negoci al país, així com el posi-

voltant del 4,8%, així com amb d’altres països 

l’aigua abans d’entrar en contacte amb el ca�è, 

mateixa manera que ho han �et altres marques 

primers en el rànquing a escala europea. Però 
en canvi, suspèn en percentatge d’inversió en 

càmeres digitals es va acabar imposant i Kodak 

bones perspectives econòmiques per empren-

de l’activitat emprenedora, tant si és dins d’una 

mitjana europea, segons el mateix estudi GEM.

va declarar la seva �allida a escala mundial l’any 

Monitor, GEM) veurem que hi ha dues maneres 

Kodak va inventar la càmera digital, una càme-

intraemprenedoria, més enllà de la conjuntura 

d’emprendre. El que es coneix com 

màquina i di�erents models de negoci, va néixer 

si la taxa d’activitat emprenedora (TEA) el 2019 Finalment, cal tenir present que l’activitat intra-

emprenedoria, on Barcelona destaca entre els 

la divisió de Nespresso, que avui tots coneixem.

competència. Es calcula que hi ha més de 200 

de la població espanyola percep que hi haurà 

és una de les divisions més reeixides del grup 

manera independent. I, per acabar-ho d’ado-

En l’extrem oposat podríem trobar el cas de 

que s’havia posicionat precisament en la ven-

amb l’ampliació de varietats, la creació del club 

altra empresa més gran (generalment, una gran 

elevat, atès que se situa 13 punts percentuals 

Global d’Emprenedoria (Global Entrepreurship 

lla gran invenció anava completament en con-

Aquests dos �actors, doncs, actuen d’inhibidors 

presa el 1991 per crear l’empresa Monodor, 

empreses al món que o�ereixen ca�è encap-

bar, en el cas de les dones, aquestes percep-

. 

Factors que condicionen 

la intraemprenedoria

Què és la intraemprenedoria?

L’any 1975 (recordeu aquest any), 

haguessin sobreviscut uns anys més, de la 

gràfc va arribar el 2001 (!) , el negoci de les 

Això va provocar que l’empresa desestimés 

tar que les màquines per �er un ca�è exprés 

que el pic més alt de vendes de paper �oto-
amb PIB més alts, com poden ser Austràlia 

2012, poc després de la gran crisi fnancera 

etats. Va ser a partir dels anys noranta que, 

Nespresso i els anuncis a la televisió, aquell 

Curiosament, Eric Favre va marxar de l’em-

70% de quota de mercat, en alguns casos) 

es podrien homogeneïtzar el sabor i l’aroma 

 La dada de percepció d’oportunitats de  
pocs anys després. Però, probablement, 

nou negoci nascut de dins l’empresa va 

 i el que es coneix com 
emprendre puntuen encara per sota de la  

maduresa dels ecosistemes d’innovació i 

Precisament l’any 1975, un treballador de 

començar a enlairar-se. Avui dia, Nespresso 

també respecte a les pròpies capacitats per 

rt h nsma p o es

boutiques

emprenedoria corporativa

intraempre-

emprene-

dedicada a produir càpsules per a la seva 

Aquest percentatge de l’1,7% es considera 

Val a dir que el �et d’haver entrat a temps al 
Entre els principals �actors que envolten la 

gués salvat de desaparèixer, ja que aquest 

Si analitzem el marc teòric de l’Observatori empresa consolidada com si s’emprèn de 

nedoria

la de la Unió Europea, on la mitjana està al 

: la creació d’una empresa dins una  

cionament de l’ecosistema d’innovació que 

del �racàs, ja que es destaca anormalment 

doria independent

Comissió d’Emprenedoria i Creació d'Empresa

•

•

n

ALBERT TORRUELLA
Economista. Membre de la Comissió d'Emprenedoria i Creació d'Empresa del  
Col·legi d'Economistes de Catalunya. Responsable de Corporate Venturing a ACCIÓ
atorruella@gencat.cat

El fenomen de la intraemprenedoria
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Comissió d’Assessors Fiscals

E 
n el BOE de 13 de març de 2021 i en - 40% de l’import de la caiguda del volum 

un màxim de 10 empleats.

cia empresarial en resposta a la pandèmia de - 20% de l’import de la caiguda del volum 

la COVID-19. Espanya.d’operacions que superin aquest 30% pe r 

més de 10 empleats.

deutes a proveïdors i altres creditors financers i 

no financers, així com els costos fixos meritats ressos de demora, per a això deroga la regu-

entre l’ i el 

empreses no financeres amb seu social en ter- que concreta els aspectes per a la seva dis-

tribució entre les CCAA i les ciutats de Ceuta 

permanent. El seu volum d’operacions anual el després del 31 de desembre de 2021.

sa en els codis  llistats en l’Annex I 

35/2020, de 22 de desembre, va concedir la 

2020 al 31 de maig de 2021, i han de procedir sol·licitud, determinats requisits: 

de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

territori qualificat reglamentàriament com a quals i l’ingrés finalitzés entre el dia 1 d’abril i 

paradís fiscal. el dia 30 d’abril de 2021, sempre que les sol-

- No estar en concurs ni haver cessat l’ac-

tivitat en el moment de la sol·licitud. de quantia inferior a 30.000 euros.

per ordre d’antiguitat, la reducció dels deutes 

ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat 

urbanístics, etc. ticle 65. 2 de la LGT:

- Estar al corrent de pagament en el com- - Les corresponents a obligacions tributàri-

tides: una de 2.000 milions per a les Balears i pliment de les obligacions tributàries i de la 

les Canàries, i una altra de 5.000 milions per Seguretat Social. gat a realitzar l’ingrés a compte.

a la resta de territoris. - Les derivades de tributs que hagin de ser 

legalment repercutits.

S’estableixen els criteris per a determinar les els següents compromisos:

quanties màximes de les ajudes directes i es 

ni aprovar increments en les retribucions de ments fraccionats de l’impost de societats.

d’operacions. Per exemple: 

des de l’aplicació d’alguna de les mesures. El termini de l’ajornament era de 6 mesos i 

- Manteniment de la seva activitat fins al 30 només per a contribuents (persona física o 

mació objectiva en l’IRPF. de juny de 2022.

rior a 6.010.121,04 €, durant el 2020.

L’article 17 del RD-Llei 5/2021 regula la crea-

els :

, l’objectiu 

El seguiment i control de la correcta utilització 

de 22 de desembre, i torna a regular un nou  

del RD-Llei. El període temporal de les obliga-

d’obtenir subvencions o ajudes públiques, 

entitat) amb volum d’operacions no supe-

del qual és aportar suport públic temporal sota 

 s’amplia 

que hagi de complir l’obligat a realitzar paga-

del volum d’operacions superiors al 30%, amb 

criteris de rendibilitat, risc i impacte en desen-

de les ajudes directes per part dels destinata-

lació de l’ajornament de deutes tributaris con-

ritori espanyol i entitats no residents no finance-

cions que s’atendran s’estén de l’1 de març de 

ció d’un 

mesures extraordinàries de suport a la solvèn-

licituds presentades fins a aquesta data fossin 

derivada de l’activitat econòmica i, en cas que 

objecte d’ajornament de conformitat amb l’ar- 

es que hagin de complir el retenidor o l’obli-

La finalitat d’aquesta línia d’ajudes és satisfer els de 3 a 4 mesos el període per a poder retardar 

- No repartir dividends durant el 2021 i 2022, 

tingut en l’article 8 del Reial decret llei 35/2020, 

deutes tributaris que, en principi, no poden ser 

res que operin a Espanya a través d’establiment 

Les ajudes tenen caràcter finalista amb la des-

o per delictes de prevaricació, fraus, delictes  

- Les corresponents a obligacions tributàries 

Per a empresaris o professionals amb caiguda 

idèntics al contingut en l’esmentat article 8 amb 

del RD-Llei 5/2021 torna a regular novament 

ressos de demora que passa de 3 a 4 mesos.

- No haver estat condemnat amb sentència 

pecte al 2019, i la seva activitat ha d’estar inclo-

totes aquelles declaracions-liquidacions i auto-

7.000 milions d’euros, i s’articula en dues par-

vigor el mateix dia, s’ha publicat el 

Com deveu recordar, l’article 8 del RD-Llei 

amb aval públic. La dotació prevista és de 

RD-Llei 5/2021, de 12 de març, de 

i Melilla. No es concedirà cap ajuda directa 

modulen en funció de la caiguda del volum 

Ceuta i Melilla. Amb data 26/03/2021, s’ha 

Línia COVID d’ajudes directes a Mesures tributàries
autònoms i empreses

Atenció als requisits per a  
obtenir les ajudes

Fons de recapitalització

ses afectades per la COVID-19

Ajornament de deutes tributaris:

1 de març de 2020 31 de maig de 

CNAE-2009

límits següents fons de recapitalització d’empre-

2021

vència de les empreses amb seu social a 

. Se’n beneficiaran els autònoms i les 

ajornament de deutes tributaris en termes 

Els destinataris d’aquestes ajudes han de 

el pagament de deutes tributaris sense inte-

2020 ha d’haver caigut almenys un 30% res-

- No tenir la residència fiscal en un país o 

Els destinataris de les ajudes han d’assumir 

L’ajornament també s’aplicava als següents 

quedi romanent, deutes amb creditors ban-

l’alta direcció durant un període de 2 anys 

professionals que apliquin el règim d’esti-

complir, en el moment de presentació de la 

liquidacions el termini de presentació de les 

tinació al pagament de costos fixos (com la 

caris, amb preferència la reducció de deute 

d’operacions que superi aquest 30%, per 

factura d’energia), el pagament a proveïdors 

a empresaris, professionals i entitats amb 

volupament sostenible, per a reforçar la sol-

a empresaris, professionals i entitats amb 

–  per a empresaris o 

l’excepció del termini de no meritació d’inte-

possibilitat d’ajornar l’ingrés del pagament a 

Doncs bé, la disposició addicional tercera 

Fins a 3.000 euros

ris finals correspon a les CCAA i ciutats de 

publicat en el BOE l’Ordre HAC/283/2001, 

• 

RICARD VIÑA
Economista. Servei d’Assessorament Fiscal del Col·legi d’Economistes de Catalunya

RD Llei 5/2021, de 12 de març, de mesures  
extraordinàries de suport a la solvència 
empresarial en resposta a la COVID-19

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-3946
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-16823
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-16823
https://www.coleconomistes.cat/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=41CEFEAA-932A-4709-A6F1-31FD4AE21F36&Idioma=ca-ES
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preses afectades per la COVID:

zació o reestructuració financera i patri-

Exempció en actes jurídics documentats:

monial de les empreses participades amb 

liquidació de l’IPRF a aquells contribuents que 

L’Agència Tributària recomana als treballadors 

d’actes jurídics documentats per a les escrip-

finançament que han rebut aval públic previs-

de manera que els contribuents puguin comp-

abans de confirmar o presentar la seva corres-

van estar afectats per un expedient de regu-

2020 i la declaració els surti positiva.

sits que s’han de complir.

afectats per un ERTO que hagin rebut cobra-

ments indeguts del Servei Públic d’Ocupació 

Estatal (SEPE) que esperin a resoldre la seva  

setmana passada en la seva pàgina web un 

document amb informació específica per als 

ERTO davant la campanya de la renda 2020. 

 en relació de prestacions del SEPE (que es consideren   

a totes aquelles declaracions-liquidacions i 

abonaments que no li corresponien.

ajornables, modificant únicament el termini En els casos de treballadors que hagin rebut 

que passa de 3 a 4 mesos, i sense modifi- directament o indirectament de l’aplicació de 

car el termini de 6 mesos de concessió de l’article 17, incloses les aportacions de fons o 

l’ajornament. declaració de la renda, encara que l’actuació 

s’executin per a la capitalització o reestructu- serà diferent en funció de si se’ls ha reclamat 

ració financera i patrimonial de les empreses o no la devolució d’aquestes quantitats.

participades amb càrrec al fons.

documentals per a les escriptures de forma-

Les escriptures de formalització de l’extensió de l’import percebut indegudament i aquesta 

dels terminis de venciment de les operacions 

rebut aval públic (art. 7 RD-Llei 5/2021).

exemptes de la quota gradual de documents No obstant això, si el SEPE no va reclamar el 

5/2021, es recull l’exempció de la quota gra-

dual de documents notarials de la modalitat 

Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

2021 o perquè la reclamació ni tan sols s’ha 

Aquesta campanya de la renda 2020 que va iniciat, per la qual cosa, si és així, es recoma-

na esperar que s’actualitzi la informació).

març, afegint el número 31 a l’article 45.I.B),   

(ERTO). El SEPE i l’Agència Tributària mantenen con-

tactes per a actualitzar periòdicament la infor-

Documentats. mació de reintegraments al llarg de la campa-

el pagament es pot fraccionar en dues vega- nya de la renda, que s’estén fins al 30 de juny, 

da l’Agència Tributària (AEAT) permetrà frac-

ponent declaració de la renda del 2020. 

HAC/320/2021, que en un article únic estableix  

el termini extraordinari de 6 mesos per a ingres-

Per a les declaracions a ingressar, habitualment 

tar amb les dades correctes en el seu esborrany 

sar la quota de l’IRPF. S’estableixen els requi-

general de qualsevol tribut estatal, autonòmic 

patrimonial, operació societària o acte derivat 

expedients de regulació temporal d’ocupació 

reclamació abans de presentar la declaració 

de les quals i l’ingrés finalitzi entre el dia 1 

de la renda. L’Agència Tributària va publicar la 

començar el dia 7 d’abril estarà marcada pels 

la possibilitat d’ajornar l’ingrés del pagament 

(la seva empresa i el SEPE) o bé d’haver rebut 

registradors de la propietat i mercantils. Aques-

lització de l’extensió dels terminis de venciment 

notarials de la modalitat d’Actes Jurídics Docu-

40% restant, al novembre), però aquesta vega-

corresponia, hauran de tenir en compte aques-

Així, si el SEPE va reclamar la devolució el 2020 

 

previst en l’article 7 del RD-Llei 5/2021 estaran podrà presentar la seva declaració normalment.

2020 l’import percebut indegudament, la infor-

tos en l’article 7 del RD-Llei 5/2021, de 12 de 

3,5 milions de treballadors afectats per un 

amb aquest fons, es gre ula una exempció 

s’estableix una exempció en actes jurídics 

amb la informació correcta i el contribuent 

mació que aparegui a les dades fiscals de 

En concret, l’Agència assenyala que les difi-

rendiments de treball subjectes a IRPF) pro-

d’abril i el dia 30 d’abril de 2021, amb els 

des (el 60% en presentar l’autoliquidació i el 

cedeixen o bé del fet de tenir dos pagadors 

o local, i d’aranzels i honoraris professionals 

ta exempció comprèn qualsevol transmissió 

tures de formalització de l’extensió dels ter-

cultats que pot trobar el col·lectiu perceptor 

un abonament del SEPE superior al que els 

autoliquidacions el termini de presentació 

per a la intervenció de fedataris públics i de 

ampliacions de capital, que eventualment 

En la disposició final primera del RD-Llei 

mentats de l’Impost sobre Transmissions 

l'Agència Tributària podria no ser correcta 

minis de venciment de les operacions de 

cionar en  el pagament de la 

de finançament que han rebut l’aval públic 

Què passa si es van rebre del SEPE 

cobraments indeguts?

Campanya de la renda 2020 i els ERTO

sis vegades

lació temporal d’ocupació (ERTO) durant el 

en el text refós de la Llei de l’Impost sobre 

Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics 

de no meritació d’interessos de demora, 

ta circumstància a l’hora d’elaborar la seva 

S’ha publicat en el BOE 7/04/2021 l’Ordre 

de les operacions de finançament que han s’ha efectuat, l’Agència Tributària comptarà 

(perquè no recull devolucions efectuades el 

n

mateixos requisits i els mateixos deutes 

• 

• Exempcions tributàries en la capitalit-

càrrec al fons de recapitalització d’em-
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N O T I C I A R I S  D E  L E S  C O M I S S I O N S  D E  T R E B A L L

Comissió Mercantil, Concursal i d’Experts Judicials 

E
l 31 de gener de 2020 es va confrmar 

per una assegurança, solució generalitzada per 

serveis. En el moment en què es van donar les 

tista, obliga a tornar els diners si són reclamats 

En el supòsit que les agències de viatges no 

pagada als subministradors, no. sumes anticipades pels clients (i substituïdes 

na. La �alta de capacitat de les agències per  

ció legal és o no un òptim de Pareto, és a dir, retornar els diners podria arrossegar-les a un 

de �ronteres. estat d’insolvència i, de retruc, l’activació del 

seva situació sense que la resta no empitjori. 

A la pràctica, aquestes mesures han suposat no cobrir la satis�acció íntegra dels consumi-

mercat i les seves expectatives: dors, ja que el límit de les pòlisses de cober-

 clients que havien anticipat tura podria estar per sota del deute total i, al 

de visitants del 2019 amb una despesa supe- mateix temps, les agències entrarien en una 

realitzar per la COVID.

mitjancers d’o�erta i 

83,3% de les agències perdran com a mínim demanda, a més d’o�erir serveis complemen-

taris als clients. creditors a través de la subrogació del crèdit 

pagat als consumidors, ja que la llei del con-

tracte d’assegurances dona la possibilitat de 

seves plantilles i el 23% que encara les manté 

amb ERTE haurà d’acomiadar. gurat una vegada satis�eta la indemnització. 

amb clients. Aquesta garantia es pot substituir 

sit de declaració de concurs, tenen escassa 

capacitat de retorn.

en compte que els models matemàtics de les 

nen 7.000 empreses, més de 9.000 punts de 

crisi generalitzada d’una pandèmia.

l’activitat ha caigut més d’un 75% i té el 64% 

dels ocupats en ERTE. ses i els interessos dels consumidors o si, pel 

contrari, hi podria haver solucions legislatives 

amb un problema de gran magnitud atesa la 

el normal �uncionament de l’activitat. gació una vegada pagats els assegurats seria 

restriccions, els clients van reclamar els diners més efcient. Si aquesta mesura es prengués 

entre d’altres requisits, un termini màxim d’un cies de viatges i planifcar un pla de reestruc-

any i tenir assegurança per poder gaudir dels turació a mitjà termini que podria incrementar 

viatges en un �utur.  

gran part de l’activitat. Val a dir que el risc per 

pandèmia no era previsible i que una alterna-

pels consumidors. De manera que, emparats 

diners al consumidor fnal i, per poder �er-ho, 

riscos similars. 

coberta per l’execució de l’assegurança, la part 

confnament domiciliari i perimetral, i tancament 

Segons dades de l’INE, dels prop de 90 milions 

de l’ObservaTUR. De �et, el 30,9% de les agèn-

Des de llavors, s’han succeït una sèrie 

de mesures preventives encaminades a la limi-

En aquest escenari, cal preguntar-se si la solu- 

seva continuïtat amb les asseguradores, que, 

en la precitada directiva, s’hauran de tornar els 

pel bons), podria detonar una reacció en cade-

pagament de les asseguradores. Això podria 

Per a això cal analitzar els principals actors del 

rior als 150.000 milions d’euros, s’ha passat a 

A més, aquest tipus d’empreses, en el supò-

d’insolvència a curt termini per a moltes agèn-

El venciment dels bons s’està apropant, i l’ac-

previsiblement, es convertirien en els principals 

contra, un any després i segons dades de l’INE, 

rogues de l’obligació legal de presentar concurs  

el 80% de la �acturació del 2019, segons dades 

En l’actualitat, les agències de viatges es troben  

la regulació comunitària, per 

protegir els clients, es basa en l’obligació d’acre-

generalment, grans empreses de serveis, �ona-

2020 emetent uns bons que havien de complir, 

2020, en termes macroeconòmics es despre-

servar l’activitat d’una gran quantitat d’empre-

tual directiva europea de consum, molt garan-

venda i 65.000 empleats, i una �acturació de 

es reclamaran els pagaments �ets als proveï-

que no impliquin necessàriament l’ús de recur-

sos públics. Una pròrroga en el venciment dels 

crèdits de les asseguradores al crèdit de subro-

tiva de cara al �utur podria ser que el Consorcio 

de Compensación de Seguros pogués establir 

un recàrrec sobre les assegurances vinculades 

dors. Si bé la part del consumidor quedaria 

el primer cas de COVID a Espanya. 

econòmiques ne�astes, cal plantejar-se si la 

empreses d’autocars, etc. A causa de l’en-

Atès que aquest escenari seria una situació 

tació de la lliure circulació de les persones, 

un duríssim cop a les agències de viatges. 

previsible i que podria tenir conseqüències 

només uns 20 milions. Això suposa que el 

Nacional de Agencias de Viajes (U NAV) de 

�ons per �er un viatge i que no el van poder 

cies no ha pogut mantenir la totalitat de les 

amb els riscos turístics per cobrir eventuals 

situació d’insolvència havent de negociar la 

guradores, juntament amb la preservació de 

ditar o dipositar cert nivell de numerari com a 

garantia per al compliment de les obligacions 

De l’estudi de mercat del sector de la Unión 

més de 20.000 milions d’euros al 2019. Per 

mentalment cadenes hoteleres, línies aèries, 

de creditors, s’ha donat una restricció fnan-

anticipats. El sector va respondre el juny del 

subrogar-se en la posició jurídica de l’asse-

asseguradores no havien previst l’escenari de 

seva operativa: cobrar de clients i contractar 

les expectatives de recuperació de les asse- 

la pràctica totalitat del sector. A més, cal tenir 

regulació actual és la més efcient per a pre-

�onsament del mercat i les successives pròr-

cera a causa de la impossibilitat de mantenir 

si hi ha possibilitat que algú pugui millorar la 

• 

• 

• 

• 

Consumidors:

Agències de viatges:  

Cadena de subministradors del sector: 

Asseguradores: 

tinguin capacitat fnancera per retornar les 

amb caràcter legal, podria evitar la situació 

n

La falta de capacitat de  
les agències per retornar 

els diners podria 
arrossegar-les a un estat  
d’insolvència i, de retruc, 
l’activació del pagament  

de les asseguradores  
als consumidors 

BERNARD AFONSO  IGNACIO DONADEU  
Economista i advocat. Associat a DWF-RCD. Economista. Sènior a DWF-RCD. Membre  
Membre de la Comissió Mercantil, Concursal  de la Comissió Mercantil, Concursal i Experts 
i Experts Judicials del Col·legi d’Economistes Judicials del Col·legi d’Economistes de  
de Catalunya Catalunya 
bernardino.afonso@dwf-rcd.law ignacio.donadeu@dwf-rcd.law

El previsible drama  
de les agències de viatges

http://unav.ws/
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E
conomistesBAN és la xarxa de Busi-

EconomistesBAN ha estudiat i atès, fns al 31 

xement a escala nacional, incrementar el seu 

que podem trobar a Espanya, i un d’ells és el 

màrqueting amb l’objectiu de pro�essionalitzar 

dins la nova normalitat, ajudant a aixecar capi-

s’ha participat és la de Kibus Petcare,  

ness Angels del Col·legi d’Economis-

de 115.000 euros. Maichinery és una 

d’EconomistesBAN, pots contactar-nos envi-

l’estructura interna i la seva capacitat de cap-

l’Academy per �ormar i guiar joves interessats 

tic que cuina en 6 minuts una dosi programa-

tes de Catalunya que té com a missió 

jecció de �utur per al qual aposten grans com-

els �òrums d’inversió habituals, però en �ormat 

i qualifcat. Per tot això, s’ha destinat gran part 

tar patrocinis.

impulsar la voluntat del Col·legi d’Economis-

�ormava part del club i de noves incorporaci- 

ons. A més, s’ha tancat un dels acords més 

que organitza EconomistesBAN. El seu prin-

cipal objectiu és crear un espai empresarial i 

d’emprenedoria que permeti, als empresaris 

i emprenedors, presentar els seus projectes, 

gut i segueixen treballant conjuntament amb 

envolupament.

en els .

 i ha celebrat Club, l’equip ja té nous projectes i acords de 

. A través dels �òrums marca dins i �ora del sector.

vivència dels projectes molt superior a la mit- çament de 350.000 euros amb la inversió de 

del CDTI de 250.000 euros obtinguda a prin-

cipis d’any, es destinaran a ampliar l’equip, a edifcis del sector dels serveis públics amb la 

mínima intervenció.

crisi generada per la COVID-19. massa del dispositiu.

Aquesta ronda els permetrà impulsar el crei-

capacitat d’escalabilitat.

ha �acilitat quatre rondes de fnançament per amb la inversió de  d’Econo-

mistesBAN i altres inversors privats. A més, la xarxa compta amb el Club d’Inver-

fnançament públic i privat. Tal com ens vam 

L’  és un dels sectors amb més pro- de 30 inversors/es i que té per objectiu crear 

un entorn empresarial per detectar oportuni-

nou escenari per continuar la nostra activitat 

invertir en nous projectes empresarials.

tal per a projectes emprenedors i organitzant d’eMonkeyz Club, un dels equips que parti-

cipa a la mà xima competició nacional. Si estàs interessat a �ormar part de la Xarxa 

. de Business Angels del CEC o del Club d’In-

renovat part del seu equip i ha trans�ormat el 

da d’aliment deshidratat per a mascotes i la dels diners aconseguits per ampliar la secció 

serveix a l’hora convinguda. comercial del club i potenciar l’estratègia de . 

la promoció e�ectiva de l’activitat econòmica, 

Una altra de les rondes en les quals hem par-

ticipat és la de Maichinery, per un import total 

Ventures, She1k (Singapur) i AccelGrowth. Els 

�acilitant la canalització d’inversió dels projec-

importants per al club amb Kelme, una de les 

projectes amb el grup de creadors de contin-

Durant aquest 2020, tot i l’impacte de la pan-

marques espanyoles més importants de roba 

que ha desenvolupat el primer electrodomès-

validar-los i buscar recursos per al seu des-

�utur per seguir creixent i potenciant la seva 

panyies i empreses. Són diversos els casos 

Durant aquest últim any, eMonkeyz Club ha 

col·laborar amb la xarxa per tal de vehiculit-

, amb una taxa de super-

reduir la petjada de carboni mitjançant la imple-

L’empresa acaba de tancar una ronda de fnan-

un import que supera els 800.000 euros, entre 

més efcients i crear un entorn més competent 

jana del mercat. Tenint en compte el tancament 

dèmia, la xarxa de Business Angels del Col·legi 

del 2020, la �acturació agregada dels projectes 

seu sistema de treball per aconseguir resultats 

ant un correu electrònic a 

La xarxa també ha participat en el tancament 

de la ronda de fnançament de 350.000 euros 

�ormes part d’un despatx pro�essional que vol 

d’Economistes de Catalunya EconomistesBAN d’eMonkeyz Club,  -sports, del sector e  

Una de les rondes de fnançament en les quals 

tes de Catalunya de contribuir activament a 

als quals han assistit 

tes que es presenten als Fòrums d’Inversió 

mentació d’eines d’efciència energètica en 

del sector  l’objectiu de la qual és 

17 milions d’euros, i la seva contribució a la 

de desembre de 2020, 

tats de negoci i �omentar, compartir i co-

zar-hi inversors i/o emprenedors a través 

1.349 projectes 

emprenedors 41 fòrums d’in-

persones ha facilitat 

coleconomistes.cat

una inversió de 2,4 milions d’euros a pro-

jectes emprenedors

economistesban@

versió, més de 3.000 

invertits per EconomistesBAN és superior a 

treball directes i els 3.700 indirectes, tot i la 

COVID-19, vam adaptar-nos ràpidament al 

esportiva. També s’han presentat di�erents 

 d’EconomistesBAN, EASO 

�ons, juntament amb la subvenció NEOTEC 

creació d’ocupació supera els 290 llocs de 

sors EconomistesBAN, que incorpora més 

Entre les seves accions hi ha la millora del 

activitats de màrqueting i a la producció en 

marcar a l’inici de la crisi provocada per la 

e-sports

business angels

e-sports

on-line

start-up 

start-up

start-up

business angels

desenvolupament intern de l’equip que ja 

Tot i la recent ronda tancada d’eMonkeyz 

cleantech

posicionament de mercat i millorar la seva 

versors d’EconomistesBAN, o dirigeixes o 

n

Comissió d’Economia Financera /  EconomistesBAN

POL FONT  MARTA ALSINELLA 
Economista i president d’EconomistesBAN Economista i directora d’EconomistesBAN
pol.font@economistes.com economistesban@coleconomistes.cat

EconomistesBAN colidera quatre 
rondes de finançament el 2020
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T E N I R  P R E S E N T

Comissió d’Economia del Turisme

L

que tradicionalment tenien una major propen-

sió a viatjar.

aquells aspectes que poden suposar un �re 

una limitació de l’o�erta a curt termini. En el 

cas de Barcelona, a més, amb el problema 

del mercat de llarga distància, a causa dels 

re si es podrà reprendre, ni que sigui parci-

creuers amb port base a Barcelona, un �ac-

vinent de Nord-Amèrica.

manes estan certifcant l’ caure un 38% respecte de l’any anterior.

Segons les darreres dades de l’OMT, les arri- des que, en retrospectiva, podria haver estat 

bades de turistes internacionals van caure en igual de dolentes que les dels trimestres pre- més generós per ajudar empreses solvents a 

per poder �er aquesta travessa del desert. Tot 

que la situació comenci a canviar de manera 

estimada en 1,1 bilions de dòlars, que repre- radical a partir del juny. L’avançament del pro-

senta 11 vegades la caiguda que es va expe-

rimentar l’any 2009 en ple epicentre de la crisi 

possibilitats.

similar magnitud. Finalment, l’horitzó d’una represa (ara sembla 

pugui estar vacunada a principis d’estiu.

a un escenari pre-COVID, �a que calgui posar 

de l’estiu passat, i tenint en compte les limita- Tot i les restriccions, aquesta Setmana Santa 

ha estat un tast de la revi�ada que pot experi- determinar l’estratègia turística en els propers 

parcialment, la caiguda de turistes internacio-

nals, sinó que també �ou un dels �actors que gunes destinacions tradicionals de sol i platja, 

va contribuir a la davallada de l’activitat turísti- que hi ha hagut al llarg de la pandèmia i que, o plantejar-se amb una mirada renovada pro-

jectes estratègics d’in�raestructures del trans-

resta de l’Estat va caure un 59% en el conjunt arribar a ser del 25% de la renda bruta dispo-

de posar-se sobre la taula ara i no quan ja no 

interior, fns i tot al tercer trimestre, l’únic en el acabi essent reactiva, com històricament ens 

qual no hi va haver restriccions signifcatives a ha passat més d’un cop. 

a la recuperació. Per exemple, i pel que �a al 

temporalment o defnitivament pot provocar 

port són algunes de les qüestions que haurien 

sigui possible donar-hi resposta, o bé aquesta 

va dur centenars d’aeronaus a ser aparcades 

a�egit que suposarà la sortida de Norwegian 

es dades de l’exercici 2020 que anem 

cedents, a causa de la intensifcació de mesu-

Malgrat les esperances dipositades a principis 

interior no només no va compensar, ni que �os 

2019. Així mateix, aquest embossament d’es-

d’abans de la pandèmia) . També caldrà veu-

l’àmbit mundial un 74%, situant-se a nivells del 

tor que pot �acilitar el retorn del turisme pro-

Malgrat que el 2021 ha començat amb dades 

cés de vacunació als principals mercats emis-

Un altre element que pot difcultar el retorn a 

als Estats Units, és una molt bona notícia en 

la mobilitat dins de Catalunya. El nombre d’ex-

tura, la manca de demanda i un sistema d’aju-

tots els sentits. També l’acceleració del procés 

de vacunació a casa nostra, amb l’expectativa 

talvi s’ha produït sobretot en aquells col·lectius 

turística, o�egades per les restriccions a l’ober-

empreses, no seria mala idea plantejar una línia 

viables a mitjà termini, estan al límit de les seves 

que sí) defnitiva i la percepció d’un retorn ràpid 

viatjar s’  ganes de hi suma un altre aspecte que de Barcelona, escometre la reconversió d’al-

cal tenir en compte: el volum d’estalvis retinguts 

trànsit aeri, la reducció de la capacitat que 

coneixent al llarg de les darreres set-

anys. Pensar a canviar l’orientació del centre 

nible de les llars el segon trimestre del 2020, 

alment, aquesta temporada, l’activitat dels 

annus horri-

bilis que ha estat per a l’activitat turística.  

fnancera global. A Espanya la caiguda en  

sobre la taula alguns elements que poden 

1990. En termes econòmics, les xi�res són 

que, com a mínim, la meitat de la població 

del 2020. Aquesta dinàmica, tot i que més 

demolidores, amb una pèrdua d’ingressos 

l’arribada de turistes internacionals i en els 

i que potser sigui massa tard per a algunes 

ingressos generats pels turistes ha estat de 

de “crèdit-represa” per �acilitar el retorn a la 

normalitat d’aquelles empreses que, havent 

En aquest context, cal tenir presents tots 

cursionistes dels residents de Catalunya va 

sobreviscut i tenint tots els números de ser 

anat produint en els di�erents tipus d’o�erta 

cions a la mobilitat internacional, el turisme 

mentar el sector al llarg d’aquest any. A les 

ca. Així, la xi�ra de visitants provinents de la 

en�ront del 13% del trimestre equivalent del 

la normalitat poden ser les baixes que s’han 

sors, especialment important al Regne Unit i 

segons estimacions del Banc d’Espanya, va 

res de restriccions a la mobilitat, és possible 

matisada, també s’ha detectat en el turisme 

seus problemes econòmics (que ja venien 

n

N O T I C I A R I S  D E  L E S  C O M I S S I O N S  D E  T R E B A L L

DAVID RODRÍGUEZ BORRÀS 
Economista, membre de la Comissió de Turisme del Col·legi d’Econ  ya.  omistes de Catalun
Màster en Anàlisi Econòmica (UAB). Secretari tècnic del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 
drodriguez@pemb.cat

Preparant-nos per  
a la sortida del túnel
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A
quest darrer any 2020 ha suposat un l’experiència d’operadors d’empreses d’àmbit 

trin arreu del món.

�orça èxit. A escala europea, �ons com Notion 

que ens permetés �er allò que �èiem abans de 

una reunió, �a poques setmanes, ens comen-

(traduït seria “pólvora seca”), i que representa 

ha un gran canvi de paradigma en el món tec-

 o el que exemples com A�frm, que va sortir a borsa �a 

és el mateix, un creixement analitzat del 12%. 

butxaca, i ara sembla que la gran disrupció és en ~$95bn.

tot el que envolta allò remot. En aquest sentit, 

i  de les 

El 2021 és un any d’oportunitats, un any que 

millor experiència remota. Zoom ha incremen- , ja que en 

inputs per crear noves solucions o millorar les 

a �er grans i estar al costat de totes les seves de veure les coses com si ens trobéssim sota 

una vall on és impossible arribar ni tan sols a la 

riència amb el tractament de dades, com, per 

exemple, els hospitals, a utilitzar les que gene- que som capaços de �er el cim aconseguirem 

. avançar. L’optimisme compulsiu serà clau per 

aconseguir que cap de nosaltres senti que ha 

d’intel·ligència artifcial.

que és realment un talent, ja que estan antici- que estem vivint suposa una gran quantitat de 

ajudaran a crear el nostre �utur. 

típica de tots els emprenedors. Estan 

el més ràpid possible, �er que el cost marginal 

possible, al mateix moment que el valor a�egit 

estan registrades a Clubhouse (la nova app de 

moda amb una mitjana de 2 milions d’usuaris 

ren i provoca que encara més usuaris es regis-

internacional i amb participades que han tingut 

on la capacitat inversora hagi estat tan elevada 

participades, ajudant en el que �aci �alta i obrint 

frmes com Kibo Ventures, K Fund o JME Ven-

veritable any de canvis, ens hem adap-

mobilitat i a �orçar-nos a qualsevol eina digital 

dor concret i una idea que resol un problema 

de cada unitat marginal és el màxim possible 

tava la Mar Hershenson, �undadora i 

42Layers estan ajudant empreses sense expe-

és 

pant-se al �utur, confant en un equip emprene-

existent, sense mirar si fnancerament és enca-

dels millors inversors que hi ha en aquest àmbit 

el 

són les seves vendes , de $1bn a $4bn 

en només 1 any (+300% YoY), i empreses com 

nològic; per exemple, internet va suposar l’any 

ren per prendre millors decisions sense neces-

di�erents indústries acostumen a 

usuaris; després vam passar a la revolució mòbil, 

+$20bn, o Stripe, valorada, en l’última ronda, 

que entenen per�ectament l’emprenedor (acos-

2020, en comptes de �er-se petits s’acostumen 

actius cada setmana), més continguts es gene-

tumen a ) 

tat el seu ARR (Annual Recurring Revenue), que 

confar i seguir endavant. El canvi de paradigma 

benefciant són aquelles que ajuden a tenir una 

les portes que calgu a seva principal missió in. L

s equips esportius, que , com el

sitat d’utilitzar codi i gràcies als seus algoritmes 

novetats que, canalitzades de la millor manera, 

, a pensar en gran sense perdre aquell 

 i molt útil. Una de les principals prioritats 

sentiment d’  mantenint la  

persegueixen resoldre un problema molt concret 

a través de 

tat a viure aï llats, a limitar la nostra 

manera  però connectats en línia. En 

poc i que ara té una valoració de mercat de 

permetrà a les persones connectar diversos 

r i 

de cada nova unitat produïda sigui el menor 

o��-line,

managing 

run-rate

partner 

Capital, Mangrove o Creandum han creat un 

de Pear VC, que cada 10-15 anys hi 

diverses inversions realitzades són increïbles, 

Els �undadors que acostumen a revolucionar 

ecosistema que està potenciant la innovació 

on tot ho �em amb un aparell que duem a la 

les indústries o els mercats que més s’estan 

meitat de la muntanya, però només pensant  

d’abandonar i que no tenim prou motius per 

2000 un gran canvi per a moltes empreses i 

Els millors inversors en  són aquells 

ja existents. Evidentment, hi haurà moments 

Concretament i pensant en el que es coneix 

empreses. La gran majoria estan 

Personalitat dels inversors 

amb més visió de futur

Somiem, siguem optimistes

Característiques principals 

dels fundadors més innovadors 

volum de capital que els inversors enca-

ra no han utilitzat dels seus fons, s’ha mul-

se límits

tendre

tiplicat per 7 en els últims 20 anys,

no interfereixen en la gestió diària

per a qualsevol muntanya russa

l’equip fundador sigui el millor possible

bolcats 

tenir experiència com a fundadors

aconseguir

somiar sen-

humilitat constància

dissenyar un producte fàcil d’en-

a millorar l’experiència del consumido

No hi ha hagut mai un moment com l’actual, 

gràcies als e�ectes de xarxa (  

en anglès). Per exemple, com més persones 

barreres de �ronteres. A escala global, alguns 

esdeveniments com el que ha passat aquest 

és la seva “gana” per aconseguir escalabilitat 

network e��ects,

com ara. El que es coneix com  

són Lightspeed Venture Partners o Sequoia 

tures, totes amb un equip molt sòlid que té 

dry powder

start-ups

preparats 

Capital, els resultats que han tingut amb les 

com �ase  o , que considero 

ra viable o no. A escala nacional destaquen 

pre-seed seed1 2

arreu del continent, eliminant les clàssiques 

n

1 

2 

Prototip creat i claredat de quin mercat abordar. Inversions fns 
a $250k a una valoració màxima de $3M.

Tracció demostrada en un mercat concret ( ). 
Inversions fns a $2M a una valoració màxima de $15M.

product-market-ft

Afrontar el 2021 amb optimisme compulsiu, 
oportunitats per seguir avançant
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N O T I C I A R I S  D E  L E S  C O M I S S I O N S  D E  T R E B A L L

F
a quasi cinc anys del resultat del re�e- Brexit dur a una sortida més o menys ordena-

dubtes a les Administracions, empreses i ciu-
de les exportacions catalanes, i importen del 

dament 2.600 milions d’euros, que represen- una sortida sense acord. Tot i així, l’acord, per 
ta un 3,5% de les importacions. insistència britànica, té mancances pel que �a 

entre les dues Irlandes. Però ara el Brexit ja és un �et i s’ha de gestio- o serveis, no s’hi contemplen acords en segu-

En el pla social, s’ha generat incertesa i con- i la UE per establir les condicions de retirada 
�usió en la ciutadania britànica, i també entre ordenada, signat l’octubre del 2019, i que va 

2020. De �et, establia bàsicament que durant 
i els dubtes també s’han instal·lat en sectors 2021.

exportacions britàniques a la UE han baixat en 
a �er l’acord de comerç i cooperació entre el 

sectors relacionats amb el transport i la logís-
a partir del primer de gener de 2021. tratives i duaneres que representa la nova rea-

hi si canvien les condicions legals i duaneres. 

l’Estat espanyol i a Catalunya, cal dir que els tat i les exigències del primer ministre britànic per la ciutadania perquè complica la interacció 

Irlandes, i això a�ecta la sensació que, segons 

les alarmes i incerteses que planejaven sobre la reuni�cació d’Irlanda. I, pel que �a a Escòcia, 
indiquen que l’intercanvi econòmic és impor- que, com Irlanda del Nord, va votar a �avor de 
tant. I, pel que �a a Catalunya, el Regne Unit 

rar inestabilitat política. I, per acabar-ho d’ado-

i el Regne Unit, tant en les decisions polítiques 
de gestió de les vacunes com en la distribució 

s’està �ent. Tot i això, i atès que la UE i el Reg-

polítics és que no �acin populisme i que gesti-

ciutadania. 

rèndum del Brexit i han passat moltes 

a la lliure circulació de persones, mercaderies 

Regne Unit. I, en el pla econòmic, la incertesa 

ocupa directament i indirecta dos milions de 

Boris Johnson. I, �nalment, quasi en el temps 

milions d’euros a l’any, que representa un 6,4% 
del Regne Unit, on, en el pla polític, han caigut 

tica, pel que �a als controls que podrien haver-

dum d’independència, de manera que el Brexit 

socials, sinó que també pot ser motiu de gene-

ta tot, també ha generat més tensió entre la UE 

Brexit, però també està clar que s’han de com-

tadania, però va generar un cert alleujament, si 

per a Irlanda del Nord no acaba de ser ben vist 

habitatges a l’Estat espanyol i 15,5 milions de 

ne Unit estan condemnats a entendre’s, pel bé 

dos primers ministres, Cameron i May, i el cap ho comparem amb el que hagués succeït amb 

la protecció de dades i també sobre l’avaluació 

seguir �ormant part de la UE, també s’ha gene-
rat la sensació d’avançar cap a un nou re�erèn-

bar, la pandèmia de la COVID-19, que ho a�ec-

seriosos entre Brussel·les i Londres. És evident 

nacionalista escocès, i s’ha remogut la relació 

l’any 2020, tot i que �ormalment el Regne Unit 
ja no �ormaria part de la UE, les condicions de 

com evolucioni, es pugui anar creant la idea de 

nar. Primer es va �er l’acord entre el Regne Unit 

aquest acord, principalment per la poca volun-

l’àmbit dels mercats �nancers, mancances sobre 

del registre sanitari, per posar alguns exemples. 

de l’economia, com ara si Londres podrà man-
tenir-se com a plaça �nancera de nivell, la qual les relacions entre els dos seguirien bàsicament 

l’acord que permetia, almenys, desactivar totes 

Ara podem dir que, amb dades de gener, les 
com estaven i, mentrestant, es comprometien 

un 60% i les de la UE al Regne Unit en un 27,4%, 
Regne Unit i la UE, que ha de regir les relacions 

gasten 14.400 milions d’euros. Aquestes xi�res 

ciutadans britànics són propietaris de 700.000 

plir els mandats democràtics, i això és el que 

coses a la UE, i més encara en el si 

de l’oposició laborista Jeremy Corbin; hi ha 

més, hem vist que l’acord que es va establir 

onin la política en bene�ci del benestar de la 

econòmica i també ciutadana entre les dues 

de la ciutadania, el que s’ha de demanar als 

da, la qual no va evitar cues a les duanes i 

hagut tres eleccions; s’ha re�orçat el partit  

és el cinquè soci comercial. Les empreses 

retat i de�ensa, tampoc en equivalències en 

els tres milions d’europeus que viuen en el 

catalanes exporten al Regne Unit uns 4.000 

estar vigent entre el �ebrer i el desembre del 

persones i representa un 11% del PIB, o en 

Regne Unit productes per valor d’aproxima-

a�egit, el 24 de desembre de 2020 s’assolia 

l’economia, les duanes, la societat... i gene-

Pel que �a a les implicacions que pot tenir a 

litat, i també pels e�ectes de la pandèmia. A 

turistes britànics visiten l’estat cada any i hi 

millor �óra que no s’hagués produït el que el 

Com era previsible, no va ser �àcil arribar a 

rava un sensació de passar d’un previsible 

I en aquestes condicions començàvem l’any 

motivades en part per les di�cultats adminis-

d’algunes d’elles, i això ha generat confictes 

no només té connotacions econòmiques i 

n
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a COVID ha accelerat dinàmiques de 

triccions imposades per les autoritats sanitàri-

mobilitat personal, però ha crescut la mobilitat 

restringir més que no com un element �acilita-

permanent/). 

Avui comencem a trobar més solvència en les 

camp, però encara es troba a �altar una visió 

Comencem per la mobilitat associada al B2C 

mercaderies, comerç i activitat econòmica en comptes d’erosionar, el comerç �ísic de proxi-

econòmica. A les mesures d’urbanisme tàctic absurda”: o bé lliuraments �allits (és a dir, que 

el destinatari no hi era i es va haver de repetir i recollida en un establiment o en un punt sen-

poden a�egir en un �utur respostes poc mati- el viatge) o bé va implicar retorns (és al dir, al    

destinatari no li agrada o no li va bé el produc-

de congestió greus. rant aquestes possibilitats.

ruta programada per optimitzar el consum de 

cia en la DUM per: (a) apreciar la relació sistè-

mica entre DUM i activitat econòmica urbana, 

 n l polítiques ), i que això es refecteixi e es 

palanques més adequades per assegurar el 

motoritzats és clarament més sostenible.  i (d) avaluar la consistència, 

el repartiment equilibrat de càrregues i bene-

situades en el teixit urbà, és el sistema circula- �cis, i la sostenibilitat econòmica de les polí-

tiques públiques. 

compte les discutibles i discutides �ormes de 

El B2C, per la seva banda, amplia les opcions i relació laboral, que, si bé no són noves, la confueix la vida social i el comerç, p es ais de 

civilitat, en de�nitiva. Ha emergit el concepte 

l’equitat �scal i les pràctiques oligopolístiques de la “ciutat dels 15 minuts”, on puguis rea-

llocs de treball i d’innovació. Un dels pocs sec- dels principals actors del comerç electrònic. litzar totes les teves activitats quotidianes en 

aquest radi. Els propers anys seran intensos 

economistes ho hem de reconèixer. Però tam- progressiva hibridació del canal �ísic i el canal 

les tecnologies, les desigualtats, etc., on els 

nalitats i les distorsions en el . economistes hi hem de tenir un paper. 

llarg recorregut multiplicant el consum 

comerç i l’hostaleria. El teletreball i els con�na-

te). Les devolucions es multipliquen en puntes 

residus. Normalment, les compres  van 

urbana de mercaderies, especialment les deri-

de la mobilitat en general) deriva en problemes 

vades del canal . Històricament els ajun-

general. I també hi trobem una escassa refexió 

públiques i, en particular, la regulació de la mobi-

comerços, hostaleria i, en general, les empreses 

dor de l’activitat econòmica de la ciutat (vegeu 

) de la generada pel B2C (

una �ont importantíssima d’activitat econòmica, 

tors que ha crescut en la pandèmia. Tot això els 

bé hem de ser capaços d’analitzar-ne les exter-

polítiques de moltes Administracions en aquest 

i les externalitats que se’n deriven. Una quarta 

in�ormar les polítiques públiques amb incidèn-

menat “Clic & Collect”, és a dir, compra  

de la DUM generada pel B2B (

se atenció personal, com les taquilles o . 

cotxe per anar a un centre comercial a comprar 

municipals com els de Barcelona ja estan explo-

litat de mercaderies. La DUM B2B, que abasteix 

comercial) i causar-ne la mort (desert comercial). 

El �utur del comerç i el �utur de les ciutats està 

íntimament relacionat. Les nostres ciutats van 

en refexions sobre el model urbà, la mobilitat, 

ments han reduït, almenys temporalment, la 

global dels vincles entre mobilitat urbana de 

part dels lliuraments a domicili són “logística 

la conveniència per al consumidor. També és 

es impacten greument en sectors com el 

https://politicaprosa.com/un-black-�riday-

Alguns eixos comercials urbans i mercats 

com el Black Friday. Però tampoc s’ha de 

La perspectiva econòmica és rellevant per 

tori de l’activitat econòmica urbana. Si se’n 

tunitats perquè aquesta hibridació re�orci, en 

sades si la represa de l’activitat econòmica (i 

caure en la simpli�cació: és més e�cient una 

el mateix paquet. Només si el desplaçament 

poden danyar irreversiblement els teixits (teixit suposen milers de tones de plàstics i cartro-

desplegades amb més o menys encert s’hi 

�urgoneta transportant 100 paquets en una 

El món del  sembla avançar cap a una 

Des d’una perspectiva econòmica, cal argu-

protegides per embalatges addicionals que 

carburant que 100 consumidors aga�ant el 

virtual (vegeu https://www.economist.com/

per motiu de compra es �a amb mitjans no 

néixer al voltant de l’àgora: espai obert on  

taments han tractat la distribució urbana de 

(b) avaluar les externalitats, (c) identi�car les 

di�culta la irrigació més enllà del tolerable, es 

Una altra externalitat és la multiplicació dels 

on-line

on-line

business to busi-

lockers

ness business to con-

sumer

level playing feld

gig 

level playing feld

on-line

pel canal ora que les res-, alh

mitat. Una d’aquestes oportunitats és l’ano-

mentar la naturalesa substancialment di�erent 

natges d’un sol ús. També s’han de tenir en 

special-report/2021-03-13). Existeixen opor-

economy

mercaderies (DUM) com una nosa que cal 

 ha multiplicat. I els dubtes sobre 

retail

L on-line

Comissió de Retail
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